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Förord
…tanken är skapande och i varje ögonblick skapar vi framtiden med våra tankar och hand
lingar.
Dogge Doggelito, 2002
Tiden när vi föddes eller platsen där vi bor
minnena är inte längre nog
Nej, det är kamp för samma framtid och tro på samma mål
som gör att man kan säg’, man hör ihop
Om nå’t ska brinna, krävs det eld
För ingenting förändras av sej själv
Hoola Bandoola Band, Ingenting förändras av sej själv, 1973

Denna bok baseras på arbete som pågått i snart två decennier. Den hade inte kommit till
stånd om det inte vore för gemensamma ansträngningar som involverar många av de kollegor jag samarbetat med under åren, varav flera är medförfattare till kapitlen som tillsammans utgör denna bok. Ett stort tack till alla er som varit med och bidragit till boken, som
medförfattare, projektmedlemmar, kollegiala granskare och kritiska läsare, men också som
informanter. Särskilt tack riktas till Aleksandra Ålund och Lars-Göran Karlsson. Tack för
att ni gav mig ert förtroende och lät mig ta rygg på er, in i akademin. Sasha, Basso, om det
inte hade varit för er, ja då hade jag aldrig fortsatt inom akademin, och den här boken hade
aldrig blivit av. Tack.
Boken, den påminner till sitt upplägg och anslag om ett blandband, innehållande allt
från progg, punk och hårdrock till soul, rock’n’roll och hip-hop. Bidragen är för det första
skrivna inte av en och samma person, utan de är skrivna tillsammans, i olika konstellationer.
Ansatsen är tvär, där överskridande av disciplinära gränser ses som ett värde i sig när det
gäller vetenskapligt arbete. Boken är produkten av en kollektiv process, samarbeten över
discipliner och generationer. Boken är därför ingen monografi. Men den är inte heller någon
antologi, i traditionell bemärkelse, i den meningen att den består av en samling fristående
bidrag som är skrivna av olika personer.
Bidragen är skrivna och upplagda på olika sätt, till exempel när det gäller omfång, stil
och tempo, ämnesmässigt innehåll och analytisk ansats. Samtidigt vägleds kapitlen av en
gemensam vilja att adressera samtida utmaningar – för att på så sätt göra det möjligt att
utmana och bidra till förändring. I linje med denna idé har vi månat om att resultatet av
denna kollektiva process inte ges ut som en kommersiell produkt, utan snarare blir fritt
tillgänglig att använda för alla dem som kan ha nytta av den.
***
Fritt tillgängliggörande kräver rättigheter. Flera av bidragen bygger vidare på tidigare arbeten, på resonemang som utvecklats och resultat som publicerats i andra sammanhang, i
andra format:
”Inledning – drömmar om ett annat Sverige” baseras på Dahlstedt (2009d), Dahlstedt
& Olson (2013), Dahlstedt & Lozic (2018). Intervjuerna i Orten 2015 är genomförda av
James Frempong.
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Kapitel 1, ”Utanförskapet, förorten och slaget om hemmet” baseras på Dahlstedt
(2009a, 2010), Dahlstedt & Olsson (2013) samt Eliassi (2013, 2017). Eliassis arbete har
finansierats av Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial
Studies. En omarbetad och vidareutvecklad version av detta kapitel kommer under 2018
att publiceras i form av en artikel.
Kapitel 2, ”Den sociala exkluderingens mekanismer” är baserad på en kunskapsöversikt sammanställd för FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköping som
genomförts av Ekholm (2017c). Resultaten har bland annat presenterats på konferens,
”FoU-dag 2017”, i Linköping samt för Linköpings kommuns omsorgsnämnd och lokala
samverkansråd.
Kapitel 3, ”Lokalsamhället och gemenskapen – viljan att samverka” baseras på
Dahlstedt (2009a), Lozic (2016, 2018) samt Gressgård & Lozic (2017). Det empiriska
materialet som analyseras i kapitlet har samlat in av Lozic inom ramen för projektet Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer, finansierat av Vetenskapskommittén.
Kapitel 4, ”Skolan och trygghetsfostran – viljan att förebygga” baseras delvis på
Dahlstedt & Lozic (2017a, 2017b). Det empiriska materialet som analyseras i kapitlet har
samlat in av Foultier inom ramen för projektet Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer, finansierat av Vetenskapskommittén. Tidigare versioner av kapitlet har
bland annat presenterats vid det högre seminariet i Socialt arbete vid Linnéuniversitetet
respektive Malmö högskola samt på konferens i Umeå. En omarbetad och vidareutvecklad
version av detta kapitel kommer under 2018 att publiceras i form av en artikel i tidskriften
Arkiv.
Kapitel 5, ”Idrotten och frihetens krafter – viljan att aktivera” baseras på Ekholm
(2017b). Delar av det empiriska material som analyseras i kapitlet har därutöver samlats in
inom ramen för projekten Fotboll som fostran till integration respektive Sport as an Arena for
Social Innovation, båda finansierade av Centrum för idrottsforskning, samt Sport, Youth and
Social Innovation: On Civil Society as a Means of Promoting Social Inclusion in Multi-Ethnic Suburbs,
finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Kapitel 6, ”Fritidsgården och utanförskapets resurser – viljan att förebilda” baseras
på Fejes & Dahlstedt (2017). Intervjuerna har genomförts av Lina Rahm. Resultaten har
presenterats vid konferenser i bland annat Köpenhamn, Jönköping och Edinburgh.
Kapitel 7, ”(O)tryggheten och framtiden – viljan att göra skillnad” baseras bland annat
på Bečević m.fl. (2017). I kapitlet analyseras intervjuer genomförda av Bečević, Frempong
och Susanne Liljeholm Hansson, inom ramen för projekten Spaces and Styles of Participation
(PARTISPACE), finansierat av Europeiska Unionens program för forskning och innovation, Horizon 2020, respektive Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer,
finansierat av Vetenskapskommittén. Ett tidigare utkast har presenterats på det högre seminariet i Socialt arbete vid Linköpings universitet. En omarbetad och vidareutvecklad
version av detta kapitel kommer under 2018 att publiceras i form av en artikel i tidskriften Arkiv.
Kapitel 8, ”Arbete och övergångar – viljan att bidra” bygger på intervjuer genomförda
av Sofia Sania Ali.
Kapitel 9, ”Bryggor, dörrar och viljan att höra hemma” baseras bland annat på Ålund
(1995, 1997, 2009, 2014b), Ålund m.fl. (2017a) och Dahlstedt (2016).
Kapitel 10, ”Sammanhållningens genealogi – viljan att ordna” baseras på Dahlstedt
(2009a), Petersson (2003), Palmblad & Petersson (2003) samt Olsson & Petersson (2007).
Samtliga originalcitat som är översatta till svenska har översatts av författarna själva.
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Tillstånd att trycka låttexter från KSMB (Dom bränner bilar) och Invasionen (Får aldrig
tro) har givits av upphovsgivarna själva. Dessutom har två låttexter skrivits för just denna
bok: Trail of Souls, Mathias Henrysson, och Närande tärande tystnad, Philip Lalander. Tack för
att ni tog er an utmaningen! Jag väntar med spänning på att få höra låtarna framföras av
Chainwreck och Peking Punk!
När det gäller de bilder som används i boken så är de – om inget annan anges – tagna
av mig själv och Viktor Vesterberg. Bilderna är tagna på de platser där boken utspelas, men
också på andra platser.
***
Nu är boken förvisso inget blandband, utan just en bok. Men om boken vore ett blandband
så skulle låtordningen se ut så här, där varje låt är ledmotivet till respektive kapitel:
Sida 1
1. Barn av vår tid: Nationalteatern
2. Backlash blues: Nina Simone
3. Darkness on the age of town: Bruce Springsteen
4. The community of hope: P.J. Harvey
5. Another Brick in the Wall, pt. 2, Pink Floyd
Sida 2
6. Light my fire: The Doors
7. Mitt kvarter: The Latin Kings
8. Är du lönsam lilla vän?: Gläns över sjö och strand
9. Get up, stand up: Bob Marley
10. Got the time: Joe Jackson
11. The world is a ghetto: War
Då så, dags att varva igång bandets första sida.
Magnus Dahlstedt
Norrköping, 12 januari 2018
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-IINRAMNING
Vi raljerar och fnyser för att vi vet att vi har rätt
bäst på jämställdhet, demokrati och etikett
O jag tror att jag at vidsynt för jag reser överallt
O jag säger hej så vänligt till varje tiggartant
De bränner bilar. Varför?
De bränner bilar. Varför?
Här är alla lika bra som afrikan till en banan
Och det råkar bara bli så att vi anställer våra barn
Och lägenheter ger vi enligt ett rättvist system
Där den, som känner den, som känner den,
kan få ett hem
De bränner bilar. Varför?
De bränner bilar. Varför?
De bränner bilar, bränner bilar, bränner bilar
De bränner bilar, bränner bilar, bränner bilar
Och när du kommer hit så behandlas du som oss
Fast du får jobba gratis och jag ska va din boss
O du bestämmer själv vem du ska tillbe eller dyrka
Men dina barn tänker vi tvinga att sjunga i vår kyrka
De bränner bilar, bränner bilar, bränner bilar
De bränner bilar, bränner bilar, bränner bilar
De bränner bilar, bränner bilar, bränner bilar
De bränner bilar, bränner bilar, bränner bilar
KSMB, Dom bränner bilar, 2016

7

8

Inledning – drömmar om ett annat Sverige
Magnus Dahlstedt
Med sin smuts och sin fattigdom – för dem som fötts där var staden ändå hemmet. De kände
det när de gled genom gatornas trånga klyftor. […] Stad som leker och lyser, lyft på en bricka,
framsträckt som gåva. Där nedanför berget, i de rika kvarteren – där finns möjligheterna,
framtiden.
Per Anders Fogelström, Mina drömmars stad, 1960: 255

Den här boken handlar om en problematik som under de senaste åren ägnats stor uppmärksamhet i den offentliga debatten – ungas tillvaro i orten, stadens periferier. Debatten
har inte minst följt i spåren av en serie av protester som ägt rum i städer i en rad olika
länder, däribland Sverige (se t.ex. Schierup m.fl. 2014; Sernhede m.fl. 2016; Dikeç 2017).
En mängd rapporter och forskningsresultat har under de senaste två decennierna pekat på
en negativ spiral i svenska städer, i form av växande klyftor, tilltagande polarisering, groende
frustration och ökade sociala spänningar. I detta sammanhang har inte minst tillvaron för
de unga i stadens periferier beskrivits som allt mer prekär.
I den offentliga debatten har situationen i landets förorter i huvudsak tecknats i nyanserna svart och vitt, med särskilt fokus på avvikelser och konflikter, svårigheter och problem. Denna problemtyngda bild av förorten bygger på tankar dels om tillvaron här och
nu, och hur den har skapats, och dels om hur denna tillvaro kan förändras. Bilden av förorten formar alltså inte bara samtiden. Den bidrar även till att forma framtiden, genom att
möjliggöra vissa åtgärder, medan andra kommer i skymundan.
Bilden av förortens problem är inte ny. Faktum är att den har långa anor (jfr Ristilammi 1994; Ericsson 2007). Fattigdom, klyftor och ojämlikheter i syaden, men också
drömmar om en annan stad, har funnits så länge det har funnits städer. Stadens periferier
har haft olika skepnader, i olika tider. De har beskrivits med benämningar som förorten,
Miljonprogrammet, invandrartäta områden, orten, utanförskapsområdet och parallellsamhället. Förorten har under olika tider varit föremål för allehanda viljor, strävanden och åtgärder. Dessa har vägletts av såväl drömmar (om det goda, normala och önskvärda) som
mardrömmar (om det hotfulla och avvikande).
Det finns inte och har aldrig funnits en bild av förorten, dess utmaningar och de åtgärder som krävs för att adressera dem, utan flera. Vilken bild är det då som har kommit
att bli dominerande i vår samtid? Hur har den vuxit fram? Och vilka åtgärder är det som
görs möjliga av denna bild? Den här boken handlar just om hur förorten har blivit skådeplats för en bred repertoar av viljor, strävanden och åtgärder. Boken tar sitt avstamp i 2010talets Sverige och mer bestämt en problembild som kommit att bli den gängse – bilden av
utanförskapets problem. Vi vill med boken bidra till att problematisera denna samtida problembild, genom att närmare undersöka hur den har vuxit fram, de tankefigurer som den
bygger på samt de olika åtgärder som den möjliggör och legitimerar.
Vi menar att en sådan problematisering är viktig, av flera skäl. Bilden av förortens
utanförskapsproblem innebär att vissa specifika problem framhålls som mer väsentliga, på
bekostnad av andra, som inte uppmärksammas. Detta möjliggör i sin tur specifika åtgärder.
Dessa åtgärder är inte sällan riktade mot de områden som geografiskt avgränsas som utan-
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för – de så kallade utanförskapsområdena. Även om åtgärderna genomförs med olika medel, i specifika sammanhang, så vägleds de av en samlad vilja att motverka segregation och
att skapa sammanhållning – en vilja till inkludering. I boken riktas uppmärksamhet mot några
av de åtgärder som initierats i namn av inkludering, med fokus på de problembilder de
svarar mot och hur de iscensätts. I boken undersöks också hur dessa åtgärder på olika sätt
involverar de boende och inte minst hur de svarar mot de ungas egna erfarenheter och
viljor att staka ut sina liv inför framtiden.
Samtidigt som debatten om utanförskapets problem vägleds av en vilja till inkludering
så bidrar den till att skapa åtskillnad och splittring. Den dominerande bilden av utanförskapets problem skiljer nämligen ”utanför” från ”innanför”. Huvudsakligt fokus förläggs
på de områden som beskrivs som ”utanför”, som orsak till konflikter och problem. Enligt
denna problembild beskrivs konfliktlinjer i samhället primärt i termer av värdekonflikter,
där intresset riktas mot de utanförståendes kulturella bakgrund och förhållningssätt som
avvikande och problematiska. Särskilda åtgärder riktas därmed mot just områdena definierade som ”utanför”. Samtidigt tenderar växande strukturella ojämlikheter och skev resursfördelning att hamna i skymundan – eller rentav att legitimeras.
Villkoren i stadens periferier, inte minst för de unga, handlar dock inte bara om samhällets periferier. En problematisering av dessa villkor adresserar nämligen frågor som rör
samhällets mittfåra: Vad det är för samhälle vi lever och vill leva i? Vad är det för slags
gemenskap som detta samhälle bygger på? Vilka människor är det som får plats i denna
gemenskap – och vilka hamnar utanför? Vilka är det som ges möjlighet att uttolka och göra
anspråk på de värden som gemenskapen baseras på? Svaren på dessa frågor finner vi inte
”utanför”, utan ”innanför”. Det är hög tid att skifta fokus i debatten om ungas tillvaro i
stadens periferier: från utanförskap som statiskt tillstånd till synliggörande av de processer
som skapar ojämlikheter, hur dessa processer vuxit fram och vilka de effekter de har. ”Utanför” är i själva verket del av ”innanför”. Många av dem som pekas ut som inte tillhörande
gemenskapen ”innanför” gör ju också anspråk på att tillhöra just denna gemenskap och att
uttolka dess värden. Det är här viktigt att – som vi också vill göra i denna bok – inte minst
lyssna till de ungas berättelser om samtiden och drömmar om framtiden. Dessa berättelser
uttrycker erfarenheter och villkor som hamnar i skymundan i gängse problembilder. Vi
hoppas att med denna bok kunna bidra till ett sådant skifte. Länge leve – ett annat – Sverige.
”Politiker är värsta lögnarna” – 1998, Orten och misstrons dynamik
Låt oss inleda med att backa bandet. Boken är ett resultat av ett arbete som bedrivits under
två decennier, inom ramen för flera forskningsprojekt. I tre av dessa projekt har jag haft
möjlighet att återkomma till en förort för att där närmare studera några sidor av det lokala
samhällslivet – låt oss för enkelhetens skull kalla den Orten. För att sätta in bokens tematik
i ett historiskt sammanhang skulle jag vilja återvända till det sena 1990-talet och just Orten,
till en tid präglad av stora förändringar inom den svenska välfärdsstaten (dessa förändringar
kommer vi att återkomma till mer i detalj lite längre fram.
Arbetet med att skriva boken påbörjades redan 1998, med uppstarten av det arbete
som senare kom att resultera i min avhandling, Reserverad demokrati (2005).1 Vid tiden då
avhandlingsarbetet startades upp var det valrörelse. Socialdemokraterna satt i regeringen
och kampanjade för att bli återvalda. Förorten, integration och segregation var återkommande frågor i den pågående valrörelsen. Vid den här tiden hade den tidigare invandrarpolitiken bytt skepnad till integrationspolitik, där ambitionenen viss misstro var att undvika
utpekande av ”invandrare” till förmån för en generell politik för mångfald (Schierup m.fl.
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2006). Samtidigt hade den socialdemokratiska regeringen för första gången utarbetat en
politik specifikt inriktad mot de större städerna – storstadspolitiken (Tedros 2008). Jag genomförde fältarbete i bland annat Orten, där jag intervjuade en rad lokala aktörer, såsom
aktiva i politiska partier, representanter för lokala ideella föreningar och lokala tjänstemän.
I fokus för mitt arbete stod de lokala aktörernas anspråk på att tala och agera i förortens
namn – det vill säga deras anspråk att representera förorten.
Under fältarbetets gång besökte jag bland annat en föreningslokal i Orten. I lokalen
arrangerade en av Ortens mest tongivande ideella föreningar, bildad på etno-kulturell
grund, återkommande sina aktiviteter. Jag pratade om det förestående valet med några av
de föreningsmedlemmar som befann sig i lokalen. Jag frågade dem som satt sig runt bordet
om de tänkte rösta i valet.
Asil: Under valet pratar politiker mycket. De lovar mycket, men det är samma sak. Socialde
mokraterna, moderaterna. Det är samma sak. Det är ingen skillnad.
Bulut: Ja, ja.
Cumhur: Vad sysslar du med?
Intervjuare: Jag kommer från universitetet i Linköping…
Cumhur: Vill du bli politiker?
Intervjuare: Nej, nej. Jag har inget med dem att göra.
Bulut: Nej, alla politiker är värsta lögnarna.

Misstron mot politiker var grundmurad. Den formulerades inte rakt ut, men jag kunde även
känna en viss misstro mot mig. Varför befann jag mig i lokalen, egentligen? Hade jag för
syfte att fånga röster inför det kommande valet? För föreningsmedlemmarna var det mer
eller mindre underförstått att politikerna är ”värsta lögnarna”. De kommer till Orten när
det är dags för val. Sedan försvinner de därifrån. När valet är över är de boende inte längre
intressanta. Deras röster är räknade. Deras röster är förbrukade. Det är ingen större mening
att rösta eftersom det ändå inte är några skillnader mellan de politiska partierna. ”Det är
samma sak”, som Asil konkluderar.
Ett tema som ständigt återkom under vårt samtal om livet i Orten, om samtiden och
framtiden, var Ortens skamfilade rykte och de konsekvenser som detta rykte har för de
boende.
Asil: Det blir svårare för oss.
Intervjuare: Hur märker man det?
Asil: Det märker man på arbetsförmedlingen till exempel, försäkringskassan. Det blir svårare
för oss att ha kontakter.
Intervjuare: Hur bemöts man då?
Bulut: De hjälper en inte ens, på arbetsförmedlingen.
Cumhur: Jag ska säga en sak. Du kan ringa till den här vårdcentralen. Som en vanlig person.
Säg att du vill ha en tid. Du kommer att se skillnaden. De tar inte hand om oss. De bryr sig
inte.

Det som föreningsmedlemmarna gav uttryck för var de svårigheter som de gängse bilderna
av Orten innebär för dem. ”Det blir svårare för oss”. ”De bryr sig inte”. I samtalet framstod
denna känsla av att mötas av tystnad och misstro som en samlad erfarenhetsbas utifrån
vilken det ter sig helt rimligt att se politikers löften och handlanden som just lögnaktigt,
tomt prat. Om ni inte bryr er om oss, varför skulle vi då bry oss om er?
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”Mot en fransk situation” – 2006, bränderna och utanförskapet
2006, åtta år senare var jag återigen tillbaks i Orten för att genomföra fältarbete inom ramen
för ett annat forskningsprojekt,2 den här gången med särskilt fokus på Ortens unga och
deras övergång från utbildning till arbete (se Dahlstedt m.fl. 2007; Dahlstedt & Hertzberg
2011a). Det var återigen valrörelse. Förorten hade blivit en huvudfråga i den politiska debatten, allt oftare beskriven som utanförskapets problem. Intresset för förortens problem
hade inte minst tilltagit i spåren av en dramatisk händelseutveckling som året innan ägt rum
i franska förortsområden, där bilar satts i brand, byggnader vandaliserats, förorternas ungdomar protesterat och hamnat i våldsamma konfrontationer med polis. Farhågorna om att
en liknande utveckling kunde komma att drabba även Sverige fick allt större genomslag i
den politiska debatten. Till exempel menade Mathias Sundin (2005), folkpartiets ordförande
i Norrköping, att Sverige ”går mot en fransk situation”. Ur en lokal kontext pekade han på
att området Hageby har precis samma grundläggande problem som utanförskapsområden
i Frankrike”.
I Orten hade friktioner och spänningar redan kommit upp till ytan, inte minst i samband med växande missnöje bland ungdomar, som bland annat eskalerat till ockupation av
en lokal träffpunkt (Dahlstedt 2009d). Dessa friktioner och spänningar föranledde en rad
lokala aktörer att vidta skilda åtgärder för att dessa inte skulle spridas och förvärras ytterligare. Bland de organisationer som tog form som ett svar på de senaste årens tilltagande
spänningar och gradvisa urholkning av service i Orten var Framtid Orten. Även om situationen är annorlunda i Sverige och Orten än i franska banlieus så riktade organisationen uppmärksamhet mot en högst oroande utveckling i Orten, liksom i en rad andra förorter runtom i landet, i form av en allt mer uppdämd känsla av frustration och alienation, inte minst
bland de unga. I sin programförklaring beskrev organisationen situationen enligt följande.
…en känsla av alienation och maktlöshet håller på att sprida sig och cementeras i våra förorter. En känsla av alienation med inbyggd frustration som kan komma till uttryck i konflikter
mellan olika boendegrupper i form av en viss social spänning i dessa områden. Under de
senaste åren har vi tyvärr konfronterats av oroligheter i vissa storstäders bostadsområden där
känslan av frustration har vänts mot exempelvis polisen och brandkåren.

Under valrörelsen utmanades den socialdemokratiska regeringen av ett samlat borgerligt
regeringsalternativ, under moderat ledning – Allians för Sverige. Inte minst i spåren av
bränderna i Frankrike kom förorten under valrörelsen att framträda som del av en bredare
hotbild i form av ett allt mer utbrett utanförskap, en bild som framför allt frammanades av
just den borgerliga Alliansen. Bland de scenarier för ett framtida Sverige som presenterades
var det så småningom Alliansens som gick segrande i valet och Sverige fick en ny regering.
”De svartmålar hela området” – 2016 och larmrapporter från laglöshetens land
Ett decennium senare, 2016, befinner vi oss återigen i Orten, denna gång inom ramen för
det forskningsprojekt som utgör det empiriska navet för denna bok.3 Tillsammans med
andra förorter var Orten i blickfånget för den politiska debatten. Orten hade blivit en symbol för utanförskapsproblemet – ett av det svenska samhällets allra största utmaningar. I
spåren av en våg av brinnande bilar, larmrapporter om skottlossning och gängstrider runtom i städernas förorter, hade det blossat upp en intensiv debatt om en allt mer prekär
situation av våld, kriminalitet och laglöshet i så kallade utanförskapsområden runtom i landet.
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I reportageserien ”Utanförskapet inifrån” kartlägger Expressen denna alarmerande situation och presenterar en bild av utanförskapets områden som ett laglöst land som breder
ut sig runtom i landet. I det första reportaget i denna serie begav sig reportern Magda Gad
till Södra Sofielund i Malmö (Expressen 2016-06-29). Södra Sofielund beskrivs som ”ett litet
men delat område. I norr lummiga kullerstensgator och eftertraktade, pittoreska småhus. I
söder Seved, riksbekant för kriminalitet och våld”. I reportaget, liksom i reportageserien i
dess helhet, finner vi en tydlig dramaturgi: det som beskrivs är en plats, en stad, men i själva
verket är det fråga om två olika världar – ordningens och kaosets, innanför och utanför. I
ingressen iscensätts dramaturgin enligt följande.
Södra Sofielund, Malmö. Det har rapporterats om att kriminella har tagit kontrollen över ett
bostadshus i Malmö. Att de säljer knark och att polisen inte kan bli av med dem. Det stämmer
inte med verkligheten. I verkligheten handlar det inte om ett bostadshus – utan om ett helt
bostadsområde. Det här är berättelsen om hur några grabbar kunde göra ett område till sitt.
Om en plats där droger, vapen och barnfamiljer blev vardag. Och om staden som lät det ske.

Dramaturgin förstärks här genom anammande av två centrala journalistiska stilgrepp – sökandet efter sanningen och utkrävandet av ansvar. I reportaget får läsaren bland annat följa
Ricky, en av de kriminella som uppges ha bidragit till att omvandla Malmö till en otrygghetens plats. I reportaget beskriver Ricky Malmö som en delad stad – uppdelad i laglöshetens och kaosets områden och så kallade ”svenskområden”.
– Malmö är kaos alltså. Det packas knark i tvättstugor och göms vapen på vindar, polisen är
underbemannad och upptagen med gränskontroller och flyktingboenden. Jag kan peka med
två händer och tre fingrar på varje hand var det finns langare och en klick som står och säljer.
Det är enklare att säga var det inte är så och det är Västra Hamnen, Ribersborg, Limhamn,
Bunkeflo, svenskområden.
Områden där man kan ställa sig på en strand efter en svettig natt i lågprisstaden och
se morgonsolen gäspande glittra över havet. Områden där portarna inte är igenmurade. Områden där det inte finns skotthål efter skjutning med automatkarbin i husfasaderna.

Mot slutet glider Rickys karakterisering av det uppdelade Malmö över i reporterns egna
tolkning av tillståndet i staden. Prosan är mörk.
Under 2016 ägnades stor uppmärksamhet åt situationen i Malmö, inte minst till följd
av upprepade bränder och skottlossning på offentlig plats. Men uppmärksamheten riktades
inte bara mot Malmö. Husby, en förort norr om Stockholm, kom att bli något av en nationell symbol för det som nu omtalades som utanförskapets problem. Det var nämligen
just Husby som var gnistan som i någon mening utlöste 2013 års eskalerande protester, där
en Husby-bo miste livet i samband med ett polisingripande som spårade ur (de los Reyes
m.fl. 2014).
När ledarna för de fyra Allianspartierna i en upptakt inför ett gemensamt valmanifest
inför 2018 års val skulle presentera sina förslag till brottsförebyggande åtgärder, så var det
symtomatiskt just detta Husby som valdes som skådeplats. Utspelet fick gehör bland de
tillresta journalisterna. Dagen efter tydliggjorde Svenska Dagbladet (2016-05-26) i ett reportage att ”Alliansen kräver hårdare straff och fler poliser”. ”Vid ett nedslag i Husby i Stockholm, utpekad som problemförort, föreslår de fyra borgerliga partiledarna fler poliser och
hårdare straff för den som kastar sten på polis eller hindrar utryckningspersonal”. Tonen
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var densamma i Metro (2016-05-26), i ett reportage från samma dag: ”Fler poliser och kännbara straff för att kasta sten på och hindra polis, ambulans och brandmän i deras jobb.
Alliansen hade ett kantigt paket med sig när de gemensamt kände hastigt på verkligheten i
Husby, en så kallad problemförort”. I mediebevakningen framställdes Husby återigen som
”problemförort”.
Problembilden av det utbredande utanförskapet och dess följder i termer av laglöshet
och kaos gällde dock inte längre bara de tre största städerna, utan även mellanstora och
även mindre städer runtom i landet. Frågan som snart sagt alla ställde sig var: Hur kan
utvecklingen i landets förorter inte bara beskrivas, utan också förstås? Och – inte minst –
hur kan den hanteras? I just denna kontext genomfördes återigen fältarbete i bland annat
Orten. Intervjuer genomfördes med en rad olika lokala aktörer – däribland representanter
för socialtjänst, polis, skola, räddningstjänst, lokala ideella föreningar. Samtliga dessa aktörer var på olika sätt involverade i arbetet med ungdomar. Dessutom intervjuades ungdomar
som själva bor i området.
Om vi går till ungdomarna så beskrev några av dem sin tillvaro i Orten på följande
sätt.
Isadora: Det är allt från skjutningar till upplopp… ja det är massa grejer som händer. […]
Man blir ju otrygg, kanske inte i sig själv, eller jag känner mig inte otrygg, men för människor
runtomkring, som mina syskon och så vidare. Jag kan inte styra över vad som händer när de
är ute. Och kanske på det sättet blir man otrygg och tänker på vad som kan hända.
Intervjuare: Vad tror ni oroligheterna beror på? Och vilka anledningar?
Ilham: Det kanske kan bero på att folk, särskilt ungdomar kanske, är arga på att vuxna inte
lyssnar eller att de inte får sina röster hörda, att de känner att de inte räknas, jag vet inte på
vilket sätt exakt, men det är det jag kan se, fast jag inte har varit med om det men […]
Fatima: Alltså, det är väldigt få människor som håller på med det. Det är inte alla som är
inblandade. […] Orten, det händer något och det är som att Aftonbladet eller sociala medier
skriver som att alla är så här.
Ilham: De svartmålar hela området.
Fatima: Ja, exakt, och det är därför alla eller folk som bor i stan ”Ah Orten” får så här direkt
”Ah det är kriminellt”. Det är inte det. Alla är inte så.
Intervjuare: Hur påverkas ni personligen av det? Har ni tänkt någonting kring det?
Fatima: Alltså, speciellt när man söker jobb eller någonting. Då skriver man till exempel
Området istället för att skriva Orten. […] för att de ens ska läsa ditt cv.
Intervjuare: För att man ska få en chans?
Fatima: Ja, för att man ska få en chans. För att de har fått en så dålig bild.
Ilham: Alltså, man känner ju att sina möjligheter blir begränsade på sätt och vis. Och sedan
så blir man ju arg… typ och det här får ju vissa individer att vilja göra någonting och kanske
då vill de göra någonting negativt, för att få medias uppmärksamhet och sånt.

I ungdomarnas berättelser om livet i Orten, idag och i morgon, framträder andra slags bilder
än de som återges såväl bland lokala aktörer som i den politiska debattens mittfåra. Ungdomarna påtalade visserligen förekomsten av spänningar, konflikter och våld som en realitet
och som en reell utmaning i Orten. Samtidigt pekade de på effekterna av omgivningens
bilder av Orten som en kaosets och annorlundahetens plats. Inte minst riktade de uppmärksamhet mot mediernas berättande om Orten som ett problem, i den meningen att det
sades bidra till att skapa och förstärka stereotypa bilder av Orten i det omgivande samhället.
”De svartmålar hela området”. Ungdomarna menade att omgivningen utifrån dessa bilder
förväntar sig att alla från Orten ska vara kriminella, vilket i sin tur kan ha en rad praktiska
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konsekvenser för de unga, i deras vardagliga liv. Ungdomarna kan därmed känna sig mer
eller mindre tvungna att förhålla sig till omgivningens förväntningar, till exempel genom att
undvika att uppge var de bor när de söker jobb.
Bokens analytiska ansats
Vi har redan i denna inledande exposé kommit in på flera spår som kommer att plockas
upp och vecklas ut i de olika kapitlen i denna bok. 2018, två decennier efter min första
vistelse i Orten, är det återigen val. Den avgörande fråga som fortfarande återstår att besvara är: Vilken bild av förorten, dess villkor och utmaningar är det som har kommit att bli
dominerande? Hur? Och vilka åtgärder är det som denna bild gör möjliga?
Även om det är 2010-talets Sverige som står i fokus i boken, så görs även historiska
tillbakablickar, till tidigt 1990-tal, till 1970-tal (som i kapitel 9), men även så långt tillbaks
som till sent 1800-tal (som i kapitel 10). Poängen med dessa tillbakablickar är inte att härleda
något ursprung till samtidens villkor och utmaningar. Poängen är snarare genealogisk, det vill
säga att med dessa tillbakablickar erbjuda sätt att perspektivera vår samtid som gör det
möjligt att ifrågasätta, utmana och gå bortom det som vanligen tas för givet som till synes
självklart, inte minst i namn av utanförskap och inkludering (jfr Foucault 1994; Villadsen
2004; Vesterberg m.fl. 2018).
Boken i sin helhet tar avstamp i en socialkonstruktionistisk ansats. Utgångspunkten
är att världen ges mening genom olika meningsskapande aktiviteter. Analytiskt fokus riktas
mot just detta meningsskapande, hur det görs, hur det möjliggörs och vad meningsskapandet i sin tur möjliggör. Inspiration hämtas framför allt från teoretiker som har arbetat i
spåren av Michel Foucault (se t.ex. Cruikshank 1999; Dean 1999; Rose 1999; Riele 2006;
Houdt m.fl. 2011). Det här är inte platsen för att närmare vidareutveckla principerna som
denna ansats bygger på. Låt mig dock i korthet summera fyra av de mer centrala utgångspunkter som kan vara värdefulla att ta med sig vidare till de kommande kapitlen i boken.4
Den första av dessa utgångspunkter är tanken att det i varje samhälle, vid varje tid, etableras bestämda regimes of truth, som anger ramarna för vad det till exempel innebär att vara
medborgare, vilka egenskaper, förmågor och karaktärsdrag en god medborgare bör ha
(Foucault 1980). Ett nyckelbegrepp i denna ansats är governmentality. Denna sammansättning av
orden ”govern” och ”mentality” beskriver en mer komplex form av styrning än den som vanligtvis avses med termen ”government” (Rose 1999). En avgörande skillnad gentemot en konventionell förståelse är inte minst att de som utgör styrningens ”objekt”, exempelvis eleven,
klienten eller medborgaren, inte ses som passiva måltavlor för styrning. Istället är tanken att
styrningen i sig bidrar till att forma själva ”objektet” för styrningen. Begreppet governmentality
fångar därmed ”styrningens mentalitet”, det vill säga hur föreställningar, konventioner och tankesystem är relaterade till politiska interventioner av olika slag (Dean 1999). Utifrån en sådan
ansats ses innebörden av att till exempel vara en god medborgare som ett resultat av en bred
repertoar av styrningstekniker, som är utspridda över hela det sociala fältet. Enligt Foucault
(2008a) utgår styrning nämligen inte med självklarhet från statsapparaten, utan styrning utgörs
snarare av en bred repertoar av teknologier som opererar i hela samhället. Styrning är produktiv,
men samtidigt begränsande.
Den andra utgångspunkten är att styrning kan förstås som problematiserande aktiviteter,
där olika fenomen, domäner eller subjekt framställs som ”problematiska” och därmed i behov
av intervention. Det innebär att ”’problem’ inte på något sätt är på förhand givna, redo att
upptäckas. De måste skapas och göras synliga…” (Miller & Rose 2008: 14). Sådana problema-
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tiseringar, och de interventioner som de gör möjliga, bygger på gränsdragningar i samhällskroppen – i territoriet och mellan olika befolkningsgrupper (jfr Sibley 1997; Bacchi & Goodwin
2016; Ekholm 2016). Med dessa gränsdragningar angränsas vi från dem, normala från onormala, närande från tärande, goda från onda och – för att knyta an till den tematik som särskilt
kommer att belysas i denna bok – innanför från utanför (jfr Ekholm & Dahlstedt 2017). Genom dessa problematiseringar görs skilda fenomen, domäner eller subjekt styrbara, det vill säga
görs till föremål för styrningspraktiker som opererar runtom i samhället. I varje problematisering är därmed skapandet av problem tätt knutet till skapandet av lösningar: ”varje föreslagen ’lösning’ bygger på en viss beskrivning av ett bestämt problem…” (Bacchi 1999: 21).
Den fjärde utgångspunkten är att styrningen av samhället är föränderlig och inte minst
att den har förändrats under de senaste decennierna. Nikolas Rose (1995) menar att den primära
styrningsrationalitet som formade den traditionella välfärdsstaten – såsom den så kallade
svenska modellen – var statscentrerad. Den byggde på en rationalitet enligt vilken staten utgjorde den primära källan till styrning av skilda företeelser och människor i samhället. Enligt
Rose har dock denna form av styrning allt mer kommit att ersättas i ett vad han benämner
”avancerat liberalt samhälle”, med en styrningsrationalitet som ”inte söker styra genom ’samhället’, utan genom den reglerade friheten hos enskilda medborgare…” (s. 41). Styrning består
här i ständig ansvariggörande, det vill säga skapande av aktiva och ansvariga medborgare, som tar
sig an och stakar ut sin egen livsbana (när det gäller allt från utbildning och arbete, politik och
boende till familjeliv och fritidsaktiviteter), med utgångspunkt i sina egna ideal, villkor, ambitioner och – så klart – ansträngningar (Rose 1999). Ändamålet för dessa interventioner är att
formera medborgare som är motiverade, villiga och förmögna att göra aktiva val och att ta
ansvar för dessa val (Petersson m.fl. 2012).
Utifrån denna grundläggande analytiska ansats tar vi oss i denna bok an uppgiften att
närmare analysera de olika interventioner som görs möjliga inom ramen för rådande ”sanningar” om ”utanförskapets problem”. Vi närmar oss dessa sanningar som just en tankeregim,
i Foucaults mening, en regim som gör ett särskilt slags tänkande möjligt, som definierar inte
bara ”utanförskapets problem”, utan som dessutom erbjuder en uppsättning medel för att motverka detta problem. Viljan att inkludera skapar dem som ska inkluderas som problem, medan
lösningarna adresseras av några andra (jfr Ahmed 2012; Vesterberg 2016). Vad är det för slags
tillstånd som beskrivs som problematiskt och i behov av särskilda åtgärder? Hur iscensätts dessa
åtgärder? Hur görs de som åtgärderna riktar sig mot styrbara? Hur formas de genom de olika
åtgärder som iscensätts, till exempel i skolans, idrottens och fritidsgårdens regi?
Måltavlorna för styrning är dock, som sagt, inte passiva och utfallet av särskilda interventioner kan inte utläsas på förhand. För att närma oss frågan om hur interventioner möter de
ungdomar som blir föremål för dessa och hur ungdomarnas meningsskapande i relation till
rådande ”sanningar” om ”utanförskapets problem” går till, så riktas det huvudsakliga intresset
i bokens tredje block (särskilt kapitel 7-9) mot just ungdomarnas sätt att se på samtida utmaningar och strategier inför framtiden. I dessa kapitel visas, med teoretisk inspiration hämtad
inte minst från klassisk sociologi (Simmel) och symbolisk interaktionism (Cooley och Mead),
hur det bland förortens ungdomar finns delvis andra sätt att se på både förortens och samhällets
problem idag, vilket också möjliggör andra sätt att tänka kring framtiden.
En välfärdspolitisk omvandling
Beskrivningar av problem och de lösningar som de möjliggör förändras som sagt över tid.
Det innebär att historiska kontraster kan vara värdefulla när det gäller att åskådliggöra det
samtida i samtida problembeskrivningar. Det som idag må framstå som både självklart och
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okontroversiellt är del av samtidens förståelse av världen. Samtida problembeskrivningar
har kommit någonstans ifrån och kommer med all säkerhet att förändras. När vi i denna
bok närmar oss interventioner riktade mot stadens periferier så behöver de ses i ljuset av
ett föränderligt välfärdspolitiskt landskap, där det är möjligt att se konturerna av en ny
svensk modell, med en allt starkare betoning av den aktiva medborgarens ansvar och skyldigheter, framför deras medborgerliga rättigheter (Junestav 2004; Schierup m.fl. 2015).
En av de socionomer som intervjuades 2015 (se Dahlstedt & Lozic 2017a), i en förort
till en av landets större städer, gör följande tillbakablick på olika sätt att se på ungdomsproblem idag och på 1970-talet, då han började jobba som socionom.
Om en ungdom hade gjort ett inbrott i en livsmedelsaffär i kvarteren, så förr i tiden hade du
alltid skrivit en eller två strukturella förklaringar: ”Karlsson har svårigheter i sin fritid beroende på brister i…, det saknas fritidsgårdar i området osv.” Då pekade man på bristen i
samhället, medan idag så pekar man inte alls på brist i samhället, utan pekar på Kalle Karlssons uppväxt, alltså honom själv som ensam skuldbärare till situationen.

Iakttagelsen säger något om en dramatisk förändring som ägt rum under de senaste tre
decennierna, där den svenska välfärdsmodellen bytt skepnad. 1990-talet var här något av
en brytningstid. Redan på 1980-talet hade allt starkare kritik riktats mot den svenska modellen och flera steg i en välfärdspolitisk omorientering hade tagits. Omvandlingen intensifierades dock under 1990-talet och nu genomfördes en rad reformer som utmanade flera
av grundpelarna i den svenska modellen. Dessa välfärdspolitiska reformer tog avstamp i en
vision om ett annat Sverige, en vision om att förändra samhället och skapa en ny svensk
modell.
För att ge en bild av hur denna vision gestaltades, låt oss ta avstamp i ett tidstypiskt
dokument från det tidiga 1990-talets Sverige. 1985 gavs den så kallade Maktutredningen i
uppdrag att analysera tillståndet i den svenska demokratin. Sett i backspegeln framstår utredningens slutbetänkande, som presenterades fem år senare, Demokrati och makt i Sverige
(SOU 1990: 44), som en återspegling av en uppbrottets tidsanda, av dess problembilder och
ideal. Utredningen lanserade ett alternativ till den samhällscentrerade demokratisyn som
dominerat svensk politik under hela efterkrigstiden. Den demokratisyn som utredningen
presenterade tog istället sin utgångspunkt i idén om den fria och ansvarstagande individen.
Oavsett hur den svenska modellen preciseras blir bilden att samhällsförändringarna går i
riktning från den modell som länge ansetts utgöra Sveriges speciella signum. Den svenska
modellen måste därför sägas ha nått sin kulmen (s. 393).

Maktutredningen tecknade en utveckling som går från gårdagens svenska modell till någonting nytt. Exakt vad kan inte utredningsförfattarna inte riktigt ange. En sak är däremot
säker: Det krävs en ny svensk modell. Samtidens förändrade villkor sades kräva ett nytt samhällskontrakt, en ny balans mellan rättigheter och skyldigheter, individ och kollektiv.5 Maktutredningens beskrivning om en svensk modell i djup kris fick, tillsammans med flera av
dess rekommendationer om specifika åtgärder för en ny svensk modell, starkt genomslag i
1990-talets politiska debatt.
1991, året efter det att utredningen presenterat sitt slutbetänkande, förlorade den sittande socialdemokratiska regeringen valet och Sverige fick en ny, borgerlig regering, under
ledning av moderaterna och Carl Bildt. Den välfärdspolitiska omvandlingen accelererade,
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särskilt i samband med den djupa ekonomiska kris som landet trätt in i, med växande klyftor, rekordhöjd inflationstakt och arbetslöshet av en nivå som inte uppnåtts sedan 1930talets depressionsår (Trondman & Bunar 2001; Lindvall 2004).
Maktutredningens lägesbeskrivning gick i allt väsentligt igen hos Ekonomikommissionen, som inkallats för att analysera det tidiga 1990-talets djupa ekonomiska krisläge och
för att föreslå ett omfattande ”krispaket”. Under ledning av nationalekonomen Assar Lindbeck presenterade kommissionen sitt slutbetänkande, Nya villkor för ekonomi och politik, våren
1993 (SOU 1993: 16). Experterna i kommissionen härledde 1990-talskrisen till politiska
vägval och institutionella förändringar som gjorts tidigare: ”Den svenska ekonomins kris är…
också politikens och institutionernas kris” (s. 15). Kommissionen beskrev det svenska välfärdssystemet som allt för centraliserat och byråkratiskt, ineffektivt och kostsamt. En långtgående statlig reglering sades hämma konkurrens, valfrihet och effektivitet, som kom att bli
ledorden i kommissionens bokslut över den dittillsvarande svenska välfärdsstaten.
Kommissionen varnade för att det akuta krisläget i svensk samhällsekonomi kunde
komma att försätta också det demokratiska styret i svår kris: ”Historiens erfarenheter säger
att ekonomins kris också kan bli demokratins kris”. Den ekonomiska krisen kunde för
många medborgare komma att innebära kraftigt försämrade levnadsvillkor, i form av sänkta
ersättningsnivåer, perioder av arbetslöshet och därpå följande otrygghet. ”Följden kan bli
missnöje, vanmakt och misstro mot demokratins samhällssystem”. Situationen var därför,
slog kommissionen fast, synnerligen akut. Bara ett radikalt perspektivskifte kunde vända
utvecklingen. Kommissionen förselog mot denna bakgrund skapandet av ett mer flexibelt
välfärdssystem, byggt på principerna om aktivt medborgarskap, pluralism och tydlig ansvarsfördelning.
Representativ demokrati bygger, för det första, på aktivt medborgarskap, det vill säga
medborgerligt självbestämmande. ”Ett system med aktiva, fullvärdiga medborgare förutsätter en hög grad av personligt ansvarstagande”. Kommissionen poängterar att många av
dess åtgärdsförslag just ”går ut på att förstärka valfriheten och det enskilda självbestämmandet” inom ramen för den svenska välfärdsstaten. För det andra avser kommissionen att
stärka pluralismen i det svenska samhället, som den menar starkt har ”hämmats genom att
staten ingripit på så många samhällsområden”. En politik för ett mer pluralistiskt Sverige
går närmare bestämt ut på att ”omdefiniera statens roll och att frigöra bland annat marknaden och det fria medborgarsamhället”. På så sätt ges staten ett ”klarare definierat ansvar,
nämligen att hävda hela nationens gemensamma och långsiktiga intresse”. För det tredje
behöver ”samhällets olika aktörer ha klart definierade uppgifter och tydliga incitament”,
vilket Sverige under lång tid sägs ha saknat. ”Den svenska modellens rollblandningar och
otydliga maktfördelning har tenderat att utsudda ansvaret” (s. 20). Genom att lyfta fram
just dessa tre grundsatser underströk kommissionen, liksom Maktutredningen tidigare gjort,
en huvudsakligen individorienterad syn på samhället.
Denna syn är utgångspunkten för många av de välfärdspolitiska reformer som genomförs under 1990-talet och som format Sverige till vad det är idag. Kollektiva och statliga
lösningar ersattes på bred front av individuella och privata. Kärnområden som skola, vård,
el- och telemarknad privatiserades, helt eller delvis. Ett ekonomiskt språkbruk fick allt
större genomslag i den politiska debattens mittfåra (Boréus 1994; Hugemark 1994). Runtom i landet infördes olika slags köp- och sälj- och kundvalsmodeller. Medborgare fick inte
bara ökade möjligheter att välja och skapa sin egen välfärd: hen blev tvungen att välja, exempelvis skola, elbolag, husläkare, vårdcentral, pensionsbolag (Andersson m.fl. 2017). Steg för
steg skiftade välfärdspolitiken fokus. Kollektiva lösningar ersattes gradvis av individuella.
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Medborgerliga rättigheter ställdes mot skyldigheter. Arbete sågs exempelvis allt mer som
en skyldighet snarare än en rättighet. Ledstjärnorna för många av de välfärdsreformer som
genomfördes från 1990-talet och framåt var effektivitet, decentralisering och valfrihet.
I spåren av detta reformarbete har den svenska välfärdsmodellen, liksom utvecklingen
i många andra länder, gradvis utvecklats i riktning mot en modell som i allt högre grad
grundar sig på idealet om ett aktivt medborgarskap (Dahlstedt 2009b, 2015a). Med detta ideal
förlades fokus på individens valfrihet, autonomi och engagemang – som gavs företräde
framför principer om statlig styrning, strävan efter jämlikhet och omfördelning av samhällets resurser (Ryner 2002). Sedan 1990-talet har just aktivt medborgarskap kommit att
etableras som ett nyckelbegrepp inom politikområden såsom arbetsmarknads-, utbildningsoch socialpolitiken, där fokus lagts på att ”aktivera” medborgare, för att de ska fås att ta
ansvar och inkluderas i samhället.6
Även om det i Sverige inte är fråga om ett fullständigt skifte av styrningsregim, i den
meningen att den traditionella svenska modellen skulle ha ersatts av en helt ny modell, så
är det möjligt att skönja ett påtagligt skifte från 1990-talet och framåt, där Sverige i en rad
avseenden har rört sig i riktning mot en välfärdsmodell formad av en neoliberal styrningsrationalitet (Larsson m.fl. 2012). Medborgarnas välfärd, som under den svenska modellens
glansdagar möjliggjordes genom välfärdsstaten och dess transfererings- och socialförsäkringssystem, har återigen kommit att bli allt mer beroende av medborgarnas arbete, det vill
säga deras värde på arbetsmarknaden (Esping-Andersen 1990; Johansson H. 2001).
Bokens upplägg och innehåll
Dessa välfärdspolitiska omdaningar är, som vi ska se i denna bok, inte minst synliga i landets
förortsområden. I den politiska debatt som förts under det senaste decenniet har dessa
områden i mångt och mycket kommit att utgöra en slags motsats till normen om det goda,
aktiva medborgarskapet (Dahlstedt 2009a, 2015a). Dessa områden har, tillsammans med
dess invånare, allt mer identifierats som ett problem i behov av särskilda åtgärder. En fråga
som återkommande har aktualiserats är hur de boende kan omvandlas, från passivitet och
beroende av offentligt understöd, i riktning mot det omgivande samhällets normer om aktivt ansvarstagande, oberoende och anställningsbarhet – det vill säga hur de kan inkluderas
i den svenska samhällsgemenskapen. Med utgångspunkt i en sådan beskrivning av förorten,
utanförskapet och dess utmaningar har på senare tid en bred repertoar av interventioner
riktats mot städernas periferier, ackompanjerade av en vilja att aktivera de boende, mana
dem till eget ansvarstagande, att välja och göra rätt, öka deras engagemang och egenförsörjning – i namn av inkludering. I denna bok ägnar vi oss åt att närmare analysera några av
dessa interventioner, hur de initieras och hur de som är måltavlor för dessa interventioner
själva ser på förortens utmaningar och på möjliga scenarier inför framtiden.
Boken är indelad i tre olika block, Inramning, Interventioner samt Dåtider och framtider,
vardera bestående av ett antal kapitel. Det första blocket, Inramning, består – förutom denna
inledning – av två kapitel som tillsammans tecknar den samtidpolitiska kontext där boken
utspelar sig.
Kapitel 1 handlar om det som i samtida politisk debatt beskrivs som utanförskapets
problem, en problembeskrivning som har kommit att starkt prägla en stor del av senare års
debatt om den segregerade stadens utmaningar. Kapitlet beskriver hur denna samtida problembeskrivning tagit form, hur den vuxit fram och hur fokus, mer eller mindre entydigt,
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har förlagts till utanförskapets effekter, geografiskt lokaliserade till städernas ”utanförskapsområden”. Det som hamnar i skymundan i denna problembeskrivning är dock hur utanförskapets effekter skapas.
Kapitel 2 riktar fokus från utanförskap, som problematiskt tillstånd, till utanförskapandet, som process och dynamik. Med utblickar över huvudlinjer i aktuell svensk forskning
lyfter vi i kapitlet fram några av de samverkande effekterna av social exkludering, som på
olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förorter – och inte minst för
ungdomar. I kapitlet framträder bilden av en exkluderande urban geografi, som skapar
starkt ojämlika sociala villkor för boende i olika delar av städerna.
Bokens andra block, Interventioner, riktar fokus mot några av de interventioner som
görs i syfte att möta den sociala exkluderingens samlade effekter, vägledda av en vilja till
inkludering. Dessa interventioner tar form och initieras utifrån en rådande bild av utanförskapets problem, där uppmärksamheten riktas mot ”utanförskapsområdena”. Målet är att
hantera den sociala exkluderingens effekter, snarare än att åtgärda den sociala exkluderingens dynamik.
Kapitel 3 undersöker hur samverkan fungerar som ett medel för att mobilisera lokalsamhället och dess goda krafter för att – i sin tur – möjliggöra social förändring. I kapitlet
undersöks ett specifikt samverkansinitiativ som etablerats i ett förortsområde i en av landets
större städer. I kapitlet analyseras samverkan som en form av styrning, som tar sikte på att
lokalsamhället, sist och slutligen, på egen hand ska kunna hantera sina problem och bidra
till social förändring, utan inblandning utifrån. Lokalsamhället utgör därmed själva navet i
det förändringsarbete som initieras. Samtidigt påvisas i kapitlet hur lokalsamhället ses som
i behov av att med olika medel väckas till liv, för att kunna tjäna denna roll.
Kapitel 4 ägnas åt trygghetsskapande åtgärder riktade mot skolan. Utgångspunkten är
en specifik lokal intervention som bygger på brottsförebyggande fostran. I kapitlet analyseras denna fostran som uttryck för en slags vilja att aktivera, som manar till individens motivation och vilja att göra aktiva val och ställningstaganden – i namn av frihet, ansvarstagande och trygghet.
Kapitel 5 riktar fokus mot idrott och hur idrotten har kommit att användas som ett
medel för att hantera sociala problem. I kapitlet undersöks tre idrottsprojekt. Samtliga inriktas mot ungdomarna, med fokus på deras färdigheter, valmöjligheter, uppförande, och
sätt att tänka, kring sig själva och kring sin sociala situation. Den idrottsbaserade fostran
som möjliggörs genom dessa interventioner tar därmed sikte inte på att förändra de villkor
som skapar segregation, utan snarare att tillhandahålla verktyg för att hantera dessa villkor.
En viktig del av denna fostran är hur ledarna kommer att fungera som förebildande förändringsagenter.
Detta tema återkommer i kapitel 6, där intresset riktas mot fritidsgårdens betydelse
för inkludering och fritidsledaren som förebild. I kapitlet analyseras närmare bestämt fritidsledarstuderandes berättelser om vägen in i sina studier och om sitt framtida yrke, som
fritidsledare. I dessa berättelser uttrycks en stark vilja att i sin framtida yrkesroll använda
och dela med sig av sina egna erfarenheter av ”utanförskap” för att på så sätt bidra till att
inkludera också de unga – få dem att följa förebildens exempel, göra rätt val och ägna sig
åt rätt saker.
Bokens tredje och sista block, Dåtider och framtider, riktar fokus mot både framtiden
och dåtiden. Inte minst med utgångspunkt i ungdomars egna berättelser om hur det kan
vara att leva i den exkluderande urbana periferin. Men också hur det kan upplevas att
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tvingas hantera den sociala exkluderingens mekanismer, för att skapa sig en tillvaro – både
idag och i framtiden.
Kapitel 7 analyserar berättelser om samtiden och framtiden bland ungdomar i två
olika förorter. Ungdomarnas berättelser om tillvaron här och nu tar form som en kontrastverkan till omgivningens dominerande berättelser om förorten. Förorten framträder som
en plats där ungdomarna känner sig hemmahörande. I berättelserna om framtiden är det
individuella scenarier riktade mot förorten som framträder, medan scenarier som bygger på
kollektiv handling riktade mot världen utanför lyser med sin frånvaro. För att förändring
ska bli möjlig är det upp till förortens ungdomar att ta eget ansvar och att stå upp för sig
själva.
Kapitel 8 riktar återigen fokus mot ungas berättelser om samtiden och framtiden,
denna gång med fokus på ungas berättelser om arbete som en väg in i samhället. De unga
uttrycker en stark vilja att bidra, artikulerad i form av en vilja att arbeta, som ett medel för
att höra till. De unga både utmanar och återskapar omgivningens förväntning om att de för
att tillhöra samhället behöver arbeta och göra rätt för sig. Samtidigt gestaltas i de ungas
berättelser en kamp om att få höra hemma, i ett samhälle som inte tycks redo att rymma
dem som hemmahörande.
Kapitel 9 kretsar kring just denna kamp om hemmahörande, med särskilt fokus på
framväxten av en förortsrörelse bland förortens unga, en form av gräsrotsmobilisering som
kretsar kring rumslig och social orättvisa. Kapitlet visar på hur denna samtida kamp, som
utspelar sig i förorten, har föregåtts av tidigare kamper för hemmahörande och hur den
direkt knyter an till drömmar och visioner från det förgångna – inte minst om folkhemmet.
I dagens organisering kräver förortens unga sin rätt till staden och till Sverige som ett inkluderande hem. Rörelsen utgör ett symtom på ett samhälle som behöver förändras, men
erbjuder samtidigt ett exempel på hur ett framtida, mångkulturellt samhälle för alla, kan
skapas.
Kapitel 10 spårar den samtida förståelsen av utanförskapets problem bakåt i tiden,
närmare bestämt till den senare delen av 1800-talet och debatten om ”den sociala frågan”.
Dagens debatt om utanförskap och de olika interventioner som den möjliggör aktualiserar
en klassisk fråga, nämligen hur konflikter kan motverkas och social gemenskap och sammanhållning skapas. Sammanhållningens problem är ett av vår tids allra största utmaningar
– liksom den varit i andra tider. Med avstamp i denna genealogiska spårning bakåt i tiden
avrundas kapitlet med en blick framåt. Hur framtiden kan te sig, det kan vi inte veta. En
sak är säker: framtiden skapas, här och nu. Frågan är hur denna framtid ska se ut, vilka det
är som får plats i den – och på vilket sätt?
Boken avslutas med kapitel 11, som placerar den nutida politiska debatten om utanförskapets problem i ett större geopolitiskt sammanhang. Förorten är inget isolerat svenskt
fenomen, utan ett globalt. Den svenska förorten ingår i ett globalt mönster av ojämlikhet,
där människor på olika platser tillmäts olika värde och tvingas leva sina liv under ojämlika
levnadsvillkor. Vägen till sammanhållningens framtid går genom förorten, genom adresserande av frågan om människors (o)lika värde, i Sverige, likväl som i världen.
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1. Utanförskapet, förorten och slaget om hemmet
Magnus Dahlstedt & Barzoo Eliassi
Alla som lever i Sverige måste rätta sig efter normer och värderingar som gäller här. För i
Sverige råder jämställdhet. Punkt. […] Krav, krav, krav, kanske någon tänker då. Ja, så är det.
För Sverige är alltså ingen kravlös gemenskap. […] Ni hör inte hemma här. Ni förstör bostadsområden och för människor som vill leva ett vanligt vardagsliv.
Anna Kinberg Batra, 2017
Det är hög tid att sluta prata om mångkultur och integration, till förmån för assimilering.
Förorten behöver bli mer svensk, med ideal som laglydnad, jämställdhet, artighet, egenansvar
och skyldigheter gentemot samhället. Ingen måste dansa små grodorna eller äta kräftor, men
de goda värderingar som har gjort Sverige starkt måste vara rådande även i våra förorter.
Fredrik Kärrholm, 2017

Detta kapitel handlar om det som i samtida politisk debatt beskrivs som utanförskapets
problem, en problembeskrivning som har kommit att starkt prägla en stor del av senare års
debatt om den segregerade stadens utmaningar.
Under de senaste åren har det förts en intensiv politisk debatt om bilden av Sverige,
vad Sverige är eller står för, vad Sverige har blivit och vad Sverige borde vara. Från att under
lång tid ha setts som något av en internationell förebild, för att ha utvecklat ett inkluderande
Folkhem, en välfärdsmodell med en långtgående strävan efter att utjämna socio-ekonomiska klyftor samt en med internationella mått mätt generös migrations- och integrationsmodell, så har Sverige i den politiska debatten allt mer kommit att beskrivas som något av
ett internationellt skräckexempel.
Det som definieras i termer av utanförskap och i synnerhet en allt mer alarmerande
situation i de urbana miljöer som betecknas utanförskapsområden har kommit att utgöra
en gravitationspunkt i denna debatt, som ett slags symtom på att det inkluderande Folkhemmet inte är vad det en gång varit och att centrala värden och bärande principer är utmanade. I den omfattande debatt som på senare år har förts om den segregerade stadens
utmaningar har stort fokus kommit att riktas mot just förortsområden i städernas utkanter
som grogrund för allehanda sociala problem – inte minst i form av brottslighet bland unga
och en allt mer utbredd otrygghet.
De våldsamma protester som ägt rum i förorter runtom i Europa har förorsakat en
moralisk panik i Europa. Europas förorter har främst i massmedia blivit territoriellt stigmatiserade och förknippade med kriminalitet, kvinnoförtryck, arbetslöshet och islamism, som
ett resultat av en – såsom det beskrivits – ”otyglad” migrations- och integrationspolitik.
Skeendet gäller inte bara Sverige, utan även andra länder i Europa. Förorter som till stor
del bebos av migranter har kommit att bli till en slags symbol för ett slags ”badlands” inom
nationens gränser. Dessa förmodas vara i behov av övervakning, kontroll och interventioner från samhällets sida, såsom skola, polis och socialtjänst (jfr Mayer m.fl. 2016). Sociala
problem i förorten ramas inte sällan in i relation till den rumsliga segregation som uppstått
i svenska städer. Politiker, forskare och journalister använder begrepp som utanförskap och
parallellsamhälle för att antingen skapa eller utmana en (förenklad) problembild av förorten
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och/eller för att ange villkoren för samhälleliga interventioner för att ta itu med förortens
sociala problem (jfr Musterd & Ostendorf 1998; Cross & Keith 1993).
Kapitlet beskriver hur denna samtida svenska problembeskrivning tagit form och hur
den vuxit fram. Kapitlet är upplagt enligt följande. Vi tar först avstamp i drömmen om
Folkhemmet, bygget av den inkluderande välfärdsmodell som kom att få internationell ryktbarhet. Därefter visar vi på hur denna dröm har förändrats, genom att förorten på senare
tid snarast kommit att ta gestalt av en mardröm, ett slags folkhemmets kaosartade baksida,
i både internationellt och svenskt sammanhang. Beskrivningen av förorten som ett område
beläget utanför är dock inte ny.
Utifrån en historisk belysning, framför allt med nedslag i tidigt 2000-tal, kan vi spåra
centrala tankefigurer bakåt i tiden, inte minst idén om utanförskapets och den politiska
korrekthetens problem samt idén om betydelsen av hårdare tag. Därefter rör vi oss lite
längre fram i tiden, till de senaste årens debatt om utanförskap som förts i spåren av återkommande oroligheter i förortsområden runtom i landet. Iinte minst gäller detta i efterdyningarna av 2015 års så kallade flyktingkris – där allt tydligare fokus kommit att riktas mot
just förorten och dess invånare – i synnerhet de unga – som bärare av och orsakande allehanda problem och som i behov av särskilda interventioner. Utanförskap har i detta sammanhang huvudsakligen kommit att förstås som ett problematiskt tillstånd förlagt utanför
ett i övrigt väl fungerande svenskt samhälle. Ett tillstånd som i olika avseenden behöver
åtgärdas och motverkas.
Folkhemsdrömmen
Under mellankrigstiden påbörjades bygget av den svenska välfärdsmodell som kom att betecknas ”folkhemmet” eller den ”svenska modellen”. Drömmen var att bygga ett jämlikt
och demokratiskt ”folkets hem”, att på reformistisk väg skapa en slags gyllene medelväg
mellan socialism och kapitalism (Esping-Andersen 1990; Åmark 2005). Folkhemmet var
ursprungligen en konservativ metafor, men när socialdemokraterna anammade metaforen
och gjorde det till sin egen, så kom begreppen ”folk” och ”folkhem” som ”uttryck för
traditionella värden att mobiliseras som språkliga medel för modernisering” (Stråth 2005:
89). Vid slutet av 1920-talet fördes inom socialdemokratin en intensiv debatt om innebörden av begreppen folk och klass. Per-Albin Hansson drev här linjen att socialdemokratin
skulle vara en politisk kraft som inte representerade enskilda klassintressen utan snarare var
bärare av hela folkets intresse (Stråth 2005). Som statsminister formulerade socialdemokraten Per-Albin Hansson drömmen om folkhemmet på följande sätt, i sitt numera klassiska
folkhemstal i riksdagens andra kammare 1928:
I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora
folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska
skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.

Folkhemsbygget tog avstamp i fyra grundprinciper, som för eftervärlden har kommit att
ses som utmärkande för den svenska modellen, centralism, universalism, social intervention
och samförstånd (Rothstein 1998). I fokus för denna modell står jämlikhet och sättet att nå
målet om jämlikhet blir att utveckla ett system av generella välfärdslösningar (Esping-Andersen 1990). Folkhemmet baserades på idén om att samhället kan organiseras som en familj, där den överordnade metaforen för hur den nationella välfärden ordnas är hemmet –
i hemmet råder samförstånd, snarare än klasskamp och konflikt. Den välfärdsmodell som
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byggdes grundades vidare på idén om att statsmakten genom en rad socialpolitiska reformer
kunde möta den oreglerade marknadens hierarkier och ojämlikheter (Thullberg & Östberg
1994).
Den svenska modellens byggdes på en stark tilltro och tillit, som grundas i en stark
tro på vetenskaplig expertis och på samhällsplaneringens möjligheter när det gäller att bygga
det goda och jämlika samhället (Axelsson 2007). Denna handlingslinje blev sedermera känd
som social ingenjörskonst. Utifrån sådan samhällsplanering skulle en rad statliga interventioner och fördelningspolitiska instrument initieras, i syfte att motverka marknadens polariserande effekter och att utjämna sociala och ekonomiska klyftor i samhället. En av grundtankarna i den svenska modellens fördelningspolitik var härmed att välfärden gradvis skulle
lösgöras från marknadens principer (se Esping-Andersen 1990). Detta innebar, mera precist, att välfärd inte direkt skulle bestämmas av arbetets marknadsvärde. I bygget av ”folkhemmet” skulle samtliga medborgares civila, politiska och sociala rättigheter tillgodoses.
Demokrati var inte bara ett välfärdspolitiskt mål, utan kom även att fungera som stark
drivkraft i ett nationellt gemenskapande projekt. I takt med det framskridande folkhemsbygget förändrades det nationella gemenskapandets projekt. I folkhemmet kom svenskhet
att definieras i sociala och demokratiska snarare än etnokulturella termer (Ehn m.fl. 1993).
Det som ansågs känneteckna den svenska nationella identiteten var mer en demokratisk
strävan och en demokratisk mognad hos det svenska folket än ett gemensamt ursprung
eller kulturarv. Enligt den nationella självbild som tog form med bygget av folkhemmet
sågs demokratin som lite mer väl fungerande och mer välförankrad i Sverige än på de flesta
andra platser. Och just demokratin kom att bli det som först och främst ansågs känneteckna
oss svenskar (Lindeborg 2001).
Vi kan återigen ta Per-Albin Hansson som exempel på den svenska nationella självbild
som växte fram under bygget av folkhemmet. 1933 höll han ett annat tal, riktat till biobesökarna runtom i landet. Till biobesökarna beskrev han folket som han tänkte sig befolka
det svenska folkets hem enligt följande:
Vårt svenska folk är i grunden demokratiskt. Det älskar friheten och hatar förtrycket. […]
folket må inte glömma att i kraft av demokratin bestämmer folket självt om sin styrelse. Och
folket, det är ni, medborgare, som alla och envar, ha sitt ansvar för tryggandet av den demokratiska ordningen. Ni ha där en tradition att bevara, en plikt att fylla mot nutid och framtid.
I detta som i all annat: Varen svenske! (Johansson A. W. 2001: 243).

Denna föreställning om demokratisk svenskhet blev så småningom del av ett nationellt
samförstånd.
Folkhemsdrömmen och strävan efter att bygga ett inkluderande folkets hem tog bland
annat form i det storskaliga bostadspolitiska projekt Miljonprogrammet. Detta projekt resulterade under loppet av en tioårsperiod, mellan 1965 och 1975, i bygget av inget mindre
än en miljon nya bostäder, i städer runtom i landet. Nya bostadsområden sköt upp i alla
delar av landet. I de flesta större svenska städer fick man lära sig namnen på ett flertal nya
bostadsområden – Fittja, Alby, Råslätt, Rosengård, Bergsjön, Rinkeby eller Navestad. Husen byggdes för att tillgodose alla de krav som det moderna boendet ställde vad gäller komfort och modernitet (Ristilammi 1994). För de som kom från omoderna lägenheter i städernas äldre bostadsområden eller avsides belägna bostäder i de glest bebyggda delarna av
landet innebar flytten till dessa områden vanligen ett rejält kliv upp i bostadsstandarden.
Till en början resulterade bostadsbyggande i förbättrade levnadsvillkor och minskad trångboddhet (Castell 2010).
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Byggnationen kännetecknades också av en strävan efter kostnadseffektivitet och rationalisering. Ofta byggdes husen i sådana formationer att en kran skulle kunna lyfta byggnadselementen på plats i flera hus från ett enda läge på byggarbetsplatsen. Denna kostnadseffektiva rationalitet ledde till att områdena ifråga fick ett relativt ensartat utseende var de
än låg i landet. Ett centrum, en knutpunkt för kollektivtrafiken, några skolor, några daghem,
och mängder med bostadshus i det som endast ett decennium tidigare ofta var ett pastoralt
landskap.
Framgångssagan…
Under större delen av 1900-talet så har den svenska – och den nordiska – välfärdsmodellen
kommit att fungera som något av en utopi i ett bredare europeiskt sammanhang. Medan
välfärdsmodellerna i de övriga nordiska länderna har beskrivits som moderna så har den
svenska modellen närmast beskrivits som ultra-modern – Sverige har fått tjäna rollen som
världens modernaste land (Andersson & Hilson 2009).
En viktig del av den svenska modellens ryktbarhet som internationellt föredöme har
varit dess mångkulturella och integrationspolitiska ambitioner. Fram till slutet av 1960-talet
var den vägledande principen för migranternas existens i det svenska folkhemmet assimilation, anpassning till svenska kulturella sedvänjor (Widgren 1980). Migranternas rätt till välfärd aktualiserade dock en ny fördelningspolitisk fråga. Hur skulle Sverige, som tidigare
först och främst har varit ett utvandringsland, tillgodose de nyanlända invånarnas behov av
välfärd? Och vilka rättigheter bör de egentligen ha? Med utgångspunkt i denna diskussion
tillsattes 1968 den så kallade Invandrarutredningen, som var embryot till den politik som
tog form under början av 1970-talet: invandrarpolitiken. I denna politik utgjorde jämlikhet,
valfrihet och samverkan de överordnade principer enligt vilka relationen mellan den svenska
staten och de nya samhällsmedlemmarna skulle byggas. I och med att denna politik sjösattes
tonades kravet på att migranterna skulle assimileras ner och migranterna gavs möjlighet att
bevara sin identitet och kultur, om de så skulle önska (Ålund & Schierup 1991).
I ett internationellt perspektiv så har svensk invandrar- och integrationspolitik hyllats
som ett föredöme, inte minst i forskningssammanhang (jfr Borevi 2014; Eliassi 2013). Utifrån denna hållning till det svenska exemplet skulle man till och med kunna tala om ett slags
”swedish exceptionalism” (Scheirup & Ålund 2011). Eftersom Sverige har sagts varit förskonat från kulturell och etnisk nationalism så har integration av migranter i Sverige sagts
fungera ”with so little fuss or friction” (Brubaker 1989: 10). Kymlicka (2010) har exempelvis
lyft fram just Sverige som en av de starkaste och allra mest konsekventa förespråkarna av
mångkulturalism. I ett bredare europeiskt sammanhang har Sverige framhållits som det land
som har lyckats utveckla de mest liberala medborgarskapslagarna och det mest vidsynta
integrationstänkandet (Goodman 2010). Sverige har därmed framstått som något av sinnebilden för den medborgarskapsmodell som Stephen Castles (1995) har beskrivit som den
mångkulturella, en modell som bygger på principerna inkludering (det är i regel förhållandevis lätt att erhålla medborgarskap) och erkännande (den ger vissa minoriteter särskilda grupprättigheter). När det gäller formella rättigheter (från civila till politiska och sociala) så görs i
Sverige ingen större skillnad på om en person är född i Sverige av infödda föräldrar eller
inte. Alla har i stort sett lika rättigheter, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.
…som blir till skräckexempel
Bilden av Sverige som exceptionell förebild har dock på kort tid utmanats och Sverige har
i allt fler sammanhang kommit att porträtteras i en helt annan – närmast motsatt – dager. I
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förgrunden för den negativa uppmärksamhet som kommit att riktas mot Sverige, inte minst
från omvärlden, har just den svenska mångkulturalismen stått. Den beskrivs inte bara som
naiv och verklighetsfrånvänd, utan dessutom som ohållbar eller rentav farlig. I spåren av de
senaste årens allt mer uppmärksammade oroligheter som utspelat sig i förortsområden runtom i landet kom exempelvis journalister från mer eller mindre avlägsna länder att med
både nyfikenhet och oro rikta blicken mot Sverige: Vad är det egentligen som sker i framgångslandet Sverige? I rapporteringen är det inte längre den exceptionella svenska framgångssagan som berättas, utan snarare berättelsen om Folkhemsdrömmen som blev till
mardröm (Schierup & Ålund 2011).
Denna porträttering av mardrömslandet Sverige exemplifierades inte minst av det
smått parodiska utspel, där president Donald Trump nyligen riktade uppmärksamhet åt det
som hände ”last night in Sweden”.
We’ve got to keep our country safe. You look at what’s happening in Germany. You look at
what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden. They took
in large numbers. They’re having problems like they never thought possible. You look at
what’s happening in Brussels. You look at what’s happening all over the world. Take a look
at Nice. Take a look at Paris.

Med uttalandet adresserade Trump en alarmerande händelseutveckling som på kort tid inneburit en serie av terrorattacker utförda av muslimska extremister i en rad europeiska städer. Bland dessa städer nämns Sverige, som ett belysande exempel på ett land som är på
god väg att falla samman av konflikter och kriminalitet, som ett resultat av en aningslös
migrationspolitik. Utspelet fick omedelbart massmedial och politisk spin, inte bara i USA,
utan också i andra delar av världen. Sverige blev vida känt som en kaosets plats. Beskrivningen plockades snart upp av en rad debattörer med intresse av att få Sverige att framstå i
en inte allt för positiv dager.
I Sverige mötte Trumps uttalande både motstånd och förvåning. Det var många som
förvånat undrade över vad presidenten egentligen syftade på, som skulle ha hänt ”last night
in Sweden”. Men uttalandet fick också bifall – inte minst från sverigedemokraterna, vars
partiledare Jimmie Åkesson tillsammans med partisekreterare Mattias Karlsson bemötte
Trumps uttalande i amerikanska Wall Street Journal (Åkesson & Karlsson 2017). Under rubriken ”Trump Is Right: Sweden’s Embrace of Refugees Isn’t Working” beskriver sverigedemokraterna en kraftigt ökad kriminalitet, inte minst i storstadsförorter med en hög koncentration av ”invandrare”, som ett direkt resultat av en storskalig, okontrollerad invandring
till Sverige. Med det som utgångspunkt menar de att Trump i sitt uttalande snarare har
underskattat invandringens negativa effekter på det svenska samhället. I artikeln ges följande bild av det kaos som invandringen skapat:
The country has accepted 275,000 asylum-seekers, many without passports – leading to riots
and crime. […] Riots and social unrest have become a part of everyday life. Police officers,
firefighters and ambulance personnel are regularly attacked. Serious riots in 2013, involving
many suburbs with large immigrant populations, lasted for almost a week. Gang violence is
booming. Despite very strict firearms laws, gun violence is five times as common in Sweden,
in total, as in the capital cities of our three Nordic neighbors combined (ibid.).
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I artikeln lyfts Sverige fram som ett avskräckande exempel. Det råd som riktas till amerikanska makthavare är nämligen att inte följa Sveriges exempel, att inte begå samma misstag
som ansvariga makthavare i Sverige har gjort – det vill säga att öppna gränserna.
For the sake of the American people, with whom we share so many strong historical and
cultural ties, we can only hope that the leaders in Washington won’t make the same mistakes that our socialist and liberal politicians did (ibid.).

Sverige kom att användas som skräckexempel även i grannländerna. Ett uppmärksammat
exempel är inte minst den norska migrationsministern, Framskrittspartiets Sylvie Listhaug,
som under slutspurten av 2017 års folketingsval valde att göra en studieresa till Stockholmsförorten Rinkeby. Som ett led i valkampanjen hade hon lyft fram ”det svenska tillståndet”,
som hon kallade det, som ett exempel på farorna med en ”okontrollerad invandring”.
Samma dag skrev hon en debattartikel i Aftonbladet, där besöket i Rinkeby beskrevs som ett
lärotillfälle: ”Nu är jag själv i Sverige för att lära mig hur Norge inte ska hamna i samma
situation” (Listhaug 2017). Återigen kom Sverige att fungera som ett omvänt lärande exempel: ”Jag vill inte ha ’det svenska tillståndet’ i Norge” (ibid.). I artikeln beskrivs de
svenska förortsområden som vuxit fram som ett resultat av ”det svenska tillståndet” som
…laglösa områden som har kommit ut av okontrollerad invandring och dålig integration.
Det är områden där polisen inte har kontroll och tryggheten är starkt reducerad på grund av
kriminella gäng, mord på öppen gata, bilbränder och stenkastning. Andra lagar än de svenska
regerar i dessa områden (Listhaug 2017).

Ett av de allvarliga symtom på det ”svenska tillståndet” som Listhaug identifierar är det
som hon beskriver som en utbredd och alarmerande ”beröringsskräck”, en förlamande
ovilja att prata öppet om invandringens baksidor: ”Bara för att problemen gäller invandring,
har det närmast uppstått en beröringsskräck. Man vågar inte ta tag i det. Men det måste vi
om vi ska klara att göra något åt det”.
Hur har denna förändring av Sverigebilden gått till? Om vi går några decennier bakåt
i tiden så ska vi se att denna förändring inte alls är plötslig, utan kan spåras bakåt. Berättelsen
om Miljonprogrammets parallellsamhälle är inte på något sätt ny. Den bygger snarare vidare
på tankar som förekommit tidigare, om än i annan form.
Miljonprogrammet – folkhemmets bakgård
Redan från start var de miljöer som byggdes i Miljonprogrammet föremål för kritik. Husen
var stora och allt som oftast högst likartade. Intrycket kunde lätt kännas massivt och monotont. Boendemiljön ansågs torftig, liksom den service som stod till buds. Inte minst föreställde man sig att de nya bostadsområdena utgjorde olämpliga uppväxtmiljöer för de
unga som växte upp där, en tankefigur som i själva verket funnits ända sedan den storskaliga
urbaniseringen inleddes under 1800-talet (staden ansågs inte minst rasera de småskaliga –
och mer ”naturliga” – sociala band och gemenskaper som människor ingått i ute på landsbygden) (Franzén & Sandstedt 1981).
Alla moderniteter och bekvämligheter till trots så stod det så småningom klart att de
nya förorterna i första hand attraherade människor som var relativt lågavlönade. De som
kunde välja valde i regel att inte flytta dit, och de rika valde i regel att stanna kvar i ”sina”
kvarter. Däremot fick människor med allehanda sociala svårigheter ofta en chans till ett nytt
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eller bättre boende i dessa områden. Miljonprogrammets omfattande byggnation ledde till
att de svenska städernas sociala geografi fick ett nytt utseende.
Drömprojektet Miljonprogrammet kom i allt väsentligt att ta form som en berättelse
om den moderna ”annorlundaheten” (Ristilammi 1993). På 1960- och 1970-talen beskrevs
Miljonprogrammet som annorlunda först och främst i socialt hänseende – områdena sågs
som annorlunda därför att de som bodde där var socialt annorlunda – de var arbetarklass,
lågutbildade och i en del fall missbrukare. Senare ändrade berättelsen gradvis karaktär och
kom allt mer att ta fasta på Miljonprogrammet som annorlunda i etnokulturellt hänseende.
I takt med att allt fler av de boende hade sina rötter i andra delar av världen kom områdena
att beskrivas som annorlunda därför att många av de som bodde där var ”invandrare” och
därmed mer eller mindre ”kulturellt annorlunda”. Rinkeby, Rosengård och Bergsjön blev
nu symboler för ett nytt inslag i det svenska stadslandskapet: ”invandrarförorten”.
En ny dimension lades nu till den tidigare problembeskrivningen. Med en tilltagande
koncentration av migranter till dessa områden oroade sig allt från journalister till stadsplanerare och makthavare nu för uppkomsten av ghetto-liknande enklaver i stadslandskapet.
Enligt hotbilden riskerade de ”nya” invånarna isoleras från det övriga svenska samhället,
vilket i sin tur kunde komma att försvåra – eller rentav omöjliggöra – deras ”anpassning”
eller ”integration”. Bilden av den problematiska ”invandrarförorten” etablerades i massmedia redan under tidigt 1970-tal (Ericsson m.fl. 2000). ”Invandrarförorten” kom efter hand
att sammanfatta en rad egenskaper, vissa mer negativt laddade än andra – det avvikande,
icke-svenska, exotiska och problematiska. I takt med att symboliken växt i styrka, och problembeskrivningarna ökat i antal kom Miljonprogrammet att bli till ett stigma (Sernhede
2002).
Konflikter och utmaningar som tidigare tolkats i sociala termer kom allt mer att tolkas
i ljuset av de boendes etnokulturella bakgrund. När det blossade upp konflikter mellan
grannar kunde till exempel orsaken sökas i ”kulturskillnader” eller ingrodd rivalitet mellan
olika ”invandrargrupper”. Enligt hotbilden sades Miljonprogrammet med tiden riskera att
utvecklas till ett slags parallellt samhälle, med sina egna regler, normer och sociala koder,
mer eller mindre frikopplade från det övriga svenska samhället (Ristilammi 1993). Tankefiguren påminner i någon mening om det sätt på vilket Miljonprogrammet har beskrivits i
mer samtida politisk debatt.
Det slutna folkhemmet
Samtidigt kan berättelsen om det ”annorlunda” Miljonprogrammet ses som ett symtom på
en bredare problematik i det svenska folkhemsbygget, som rör frågan: Hur inkluderande
var egentligen folkhemmet? Hur svarade de formella rättigheter som folkhemmet garanterade sina medborgare mot de substantiella villkor som dessa medborgare levde under?
Forskning har pekat på hur den svenska välfärdsmodellen, i termer av substantiella villkor,
ifrån allra första början, har varit inkluderande, men samtidigt exkluderande.
Villkoren för migranter är ett belysande exempel på just denna dubbla dynamik i den
svenska välfärdsmodellen. Ett stort antal studier har under de senaste två decennierna pekat
på ett iögonfallande gap mellan å ena sidan formellt sett i stort sett lika rättigheter, oavsett
etnokulturell bakgrund, och å andra sidan reella ojämlikheter på etnokulturell grund, när
det gäller individers möjligheter att faktiskt kunna ta del av och utnyttja de rättigheter de
har rätt till. Denna tematik kommer att behandlas mer utförligt i det kommande kapitlet, så
låt oss här bara kort notera att detta mönster gäller civila, politiska och sociala rättigheter
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och åskådliggörs på en rad olika arenor i samhället – från rättsväsende till politik samt skolväsende, arbets- och bostadsmarknad (se t.ex. Dahlstedt & Hertzberg 2005; Schierup m.fl.
2006; Gruber 2007; Boréus & Mörkenstam 2010; Ngeh 2011).
Detta gap identifierades redan under tidigt 1990-tal, inte minst av Aleksandra Ålund
och Carl-Ulrik Schierup, i den inflytelserika boken Paradoxes of Multiculturalism (1991). De
pekade där på hur många av dem som både är födda i Sverige och som är svenska medborgare ändå betraktas och bemöts som inte fullt ut tillhörande, utan snarare som främmande
inslag i den svenska samhällsgemenskapen, på grund av sin migrationsbakgrund. De är visserligen formellt sett medborgare, med samma rättigheter, men de har ändå inte samma
substantiella möjligheter att utnyttja sina rättigheter som medborgare.
Just i början av 1990-talet, i spåren av den ekonomiska krisen, kom frågor om migration och det mångkulturella Sveriges villkor och utmaningar att hamna i mittfåran av den
politiska debatten. Ny demokrati lyckades, mycket tack vare en stark kritik av den så kallade
massinvandringen och det mångkulturella projektet, ta sig in i riksdagen efter 1991 års val.
Partiets framgångar var ett uttryck för – på samma gång som det möjliggjorde – en allt mer
synlig främlingsfientlighet i den svenska offentligheten. Våldsamma konfrontationer i samband med demonstrationer på Karl XII dödsdag, attacker mot flyktingförläggningar och
den så kallade Lasermannens dödsskjutningar av ”invandrare” är några exempel på detta
(Edgerton m.fl. 1994; Westlind 1996; Löwander 1998).
Allt fler forskare började nu uppmärksamma folkhemsdrömmens mörka baksida. Inte
i något annat av de nordiska länderna fick idén om social ingenjörskonst så stort genomslag
som i just Sverige. Under 1920-talet kom den sociala ingenjörskonsten att formuleras med
hjälp av en rasbiologisk begreppsapparat. Rasbegreppets politiska kraft minskade visserligen och försvann i princip från Skandinavien efter 1930-talets fascistiska och nazistiska
genomslag. Det innebar dock inte att mönstren av inkludering och exkludering – av de
grupper som inte ansågs ”passa in” i folkgemenskapen – försvann. I boken Even in Sweden
lyfter exempelvis Alan Pred migranters vardagliga erfarenheter av diskriminering inom olika
sektorer som ett samtida symtom på en inneboende exkluderande logik i det svenska folkhemsbygget (Pred 2000).
Om vi följer Hübinette och Lundström (2015) så kan det svenska nationella projektet
från sekelskiftet 1900 och framåt delas in i följande historiska faser: 1905-1968, en fas präglad av strävan efter rasmässig renhet inom den svenska befolkningen; 1968-2001, en fas
präglad av vit solidaritet; 2001-, en fas präglad av vit melankoli.
Rasmässig renhet var en viktig princip under folkhemsbyggets första decennier. Ett
exempel på det är den steriliseringspolitik som ägde rum mellan 1934 och 1975, som direkt
kopplade an till föreställningar om en sund och rasmässigt ren folkgemenskap. De resande,
tattarna och zigenarna, var särskilt utsatta för denna renhetssträvan (se Broberg & Tydén
2005; Vesterberg m.fl. 2018). Men även den samiska befolkningen fick tillsammans med
torndalsfinnar under folkhemmets glanstid utstå en rad strävanden efter kulturell och språklig assimilation eller ”försvenskning” (Catomeris 2004; Hübinette & Lundström 2015).
Från slutet av 1960-talet etablerades bilden av det progressiva Sverige, där Sverige
kom att ses som en ledande västerländsk röst och förkämpe när det gäller humanism, jämställdhet och internationell solidaritet. Denna bild var del av en bredare svensk självbild,
men det var också en bild som skapades av omvärlden. Sverige blev symbolen för ett färgblint, antirasistiskt samhälle. Utifrån denna nationella självbild kom rasism att bli en ickefråga, något som möjligen berör andra länder, men inte Sverige (Hübinette & Lundström
2015). Bilden av det demokratiska och jämställda Sverige har med tiden blivit en central del
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av svenskheten – och i relation till denna bild har migranter, i synnerhet med muslimsk
bakgrund, positionerats som annorlunda och som potentiella problem (jfr Eliassi 2017).
In på det nya millenniet har den politiska debatten skiftat och den svenska nationella
självbilden har gradvis ändrat skepnad. Ett ledmotiv i det senaste decenniets politiska debatt
har varit en upplevd ängslan och osäkerhet i det svenska majoritetssamhället, när det gäller
känslan av tillhörighet i ett mångkulturellt Sverige, präglat av internationell migration.
Denna ängslan är rotad i en föreställning om att svenskhetens värdegemenskap allt mer
kommit att utmanas, av mångkulturen och migrationen, och att Sverige håller på att förloras
(Hübinette & Lundström 2015). I detta sammanhang har folkhemsmetaforen återigen mobiliserats, som en ordningens och gemenskapens drömplats. Det är just denna fas, präglad
av vit melankoli, som vi kommer att fördjupa oss i framöver, med särskilt fokus på hur utanförskapsområdet har kommit att ses som ett symtom på ett sönderfallande folkhem.
Att ställa krav är att bry sig
I den offentliga debatten har Miljonprogrammet under de senaste decennierna bytt skepnad. Miljonprogrammet beskrivs inte längre som ”invandrarförorter”, utan de har först och
främst kommit att betecknas som ”utanförskapsområden”. Låt oss för en stund stanna upp
vid just beteckningen ”utanförskapsområde”, som under det senaste decenniet kommit att
bli till något av en självklar del av en svensk politisk vokabulär. Beteckningen utanförskap
och, mer specifikt knutet till städernas förortsområden, utanförskapsområden, har visserligen förekommit även längre tillbaks i tiden, men det var först och främst i början av 2000talet som den kom att få större genomslag i svensk politisk debatt. Till denna process bidrog
inte minst folkpartiet, under tidigt 2000-tal som enskilt parti, och senare, under den senare
delen av 2000-talet, som del av Alliansregeringen.
I en rapport från 2004, med rubriken Utanförskapets karta, presenterade partiet en kartläggning av det som beskrevs som utanförskapets problem, nämligen en allt mer akut situation där ”öar av djupt utanförskap” breder ut sig ”i nästan alla stora och medelstora
svenska städer” (FP 2004: 8). Sverige sades befinna sig ”farligt nära den punkt då de etniska
och sociala konflikterna kan urarta i öppna kravaller och andra ytterst tragiska händelser”
(s. 6). En särskilt allvarlig sida av detta problem som partiet identifierade bestod av de ”kulturella referensramar” som sades ha tagit form i ”utanförskapsområden”, som en följd dels
av invandring och ”betydande kulturskillnader” mellan ”invandrade” och ”infödda grupper”, dels av de boendes tillvaro i skuggan av eller vid sidan av centrala samhällsarenor (FP
2004: 8).
Även om folkpartiet i rapporten underströk att det ursprungliga problemet består av
de specifika socioekonomiska villkor som råder i ”utanförskapsområdena”, så poängterades
det att den specifika livsstil eller mentalitet som dessa villkor bidrar till att skapa har sina
egna problem. ”När livet för en majoritet av de som bor i ett område helt och hållet präglas
av socioekonomiska villkor och kulturella referensramar som på ett radikalt sätt skiljer sig
från samhället i övrigt omvandlas den individuella utsattheten till kollektiva processer med
en egen dynamik”. Det som benämndes ”utanförskapets kultur” lyftes fram som ett allvarligt och växande problem. I rapporten skisserades nämligen en nedåtgående spiral ”där utanförskapet genererar mer utanförskap och där utanförskapets kultur går i arv till nya generationer” och där ”det som från början var verkan – utanförskapet – omvandlas till orsak” (s. 9). I denna beskrivning gestaltas med andra ord denna specifika kultur som mer
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eller mindre frikopplad från omgivande materiella och sociala sammanhang, med en självgenererande logik, som när den väl har fått fotfäste har sitt eget liv och riskerar att föras
över från människa till människa, från generation till generation.
Partiets adresserande av utanförskapets problem var del av en bredare politisk repertoar som inte minst påbörjats redan i samband med 2002 års valrörelse, då partiet under
parollen Att ställa krav är att bry sig valt att särskilt profilera sig i ”integrationsfrågan”
(Dahlstedt 2010). Startpunkten för partiets profilering var ett omdiskuterat krav om införande av språktest riktat till ”invandrare”, som villkor för svenskt medborgarskap. Förslaget
bidrog på kort tid till ett ökat stöd för partiet och flera partier fick snart upp ögonen för de
potentiella möjligheter som ”integrationsfrågan” kunde innebära inför det kommande valet.
I takt med att andra partier förhöll sig till och delvis stödde förslaget kom temat om skärpta
krav på ”invandrare” gradvis att normaliseras och kraven kom därmed att trappas upp ytterligare. Oavsett den kritik som partiets olika utspel i ”integrationsfrågan” mötte, så lyckades partiet vid upprepade tillfällen slå an tonen i den politiska debatten.
Skärpta krav var ett tema som låg i tiden. Bland annat lanserade den socialdemokratiska integrationsministern Mona Sahlin i en intervju i Dagens Nyheter idén om införande av
körkort i ”svenska värderingar”, som ett sätt att ta sig an frågan om integration, jämställdhet
och skärpta krav på ”invandrare”.
I Sverige gäller ett knippe värderingar som det bara är att ställa upp på. Man kan tycka om
det eller inte, men det är bara att gilla läget. Om folk drar sig undan samhället för att slippa
anpassa sig måste vi hitta ett sätt att tvinga in svenska värderingar (Dagens Nyheter, 2001-0806).

Ett viktigt inslag i folkpartiets politiska repertoar var anspråket på att utmana ett samtalsklimat som beskrevs som ”politiskt korrekt”. Genom att på så sätt positionera sig själv och
sina budskap som oppositionella ges enskild debattör tillträde till den offentliga debatten –
genom att göra det möjligt att artikulera något som annars påstås vara omöjligt att säga. Att
anamma den retoriska figuren PK gör det samtidigt möjligt för debattören att skapa sig en
trovärdig position utifrån vilken hen tämligen ohotat kan göra anspråk på att uttolka ”sanningen” om exempelvis vilka integrationsproblem som egentligen existerar. ”PK-strategin utgår” nämligen, noterar Stuart Hall (1994: 181), ”från en uppfattning om politik som går ut
på att den demaskerar falska idéer och föreställningar och ersätter dem med sanna. Den
vilar på bilden av ’politik som sanning’…”.
Utifrån positionen som sanningssägare kan debattören presentera både drastiska förslag och grovhuggna stereotyper om till exempel ”invandrare” eller ”förortsungdomar”,
som om de vore självklara. Argumentationen kring PK bidrar därmed till att successivt
skärpa tonen i den politiska debatten (Dahlstedt 2002).
Rasism blir därmed en minoritetsposition som behöver försvaras gentemot den mångkulturella hegemonin. Viljan att ses som antirasitisk plockas upp som ett uttryck för ett förbud,
vilket gör att rasism kan artikuleras som en minoritetsposition, en vägran att gå med ström
men. Utifrån denna perversa logik kan därför rasism omhuldas som en slags yttrandefrihet.
Här artikuleras en ny frihetsdiskurs: friheten att kränka, där rasism blir en kränkning som
upprätthåller friheten (Ahmed 2008).

Anspråket på att artikulera en påstått förtigen folkopinion var visserligen inte något unikt
för just folkpartiet – en liknande retorisk figur har använts av en rad andra politiska krafter,
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för att tjäna allehanda politiska syften. Däremot lyckades partiet med viss framgång
anamma denna retoriska figur i sin profilering i just ”integrationsfrågan”. I debatten om
utanförskapsområdets problem gjorde partiet anspråk på att artikulera sanningar som annars inte är tillåtna eller möjliga att ge uttryck för.
Allians mot utanförskap
Utanförskapets vokabulär fick allt bredare genomslag, inte minst i och med regeringsskiftet
2006, då Sverige fick sin första borgerliga regering sedan tidigt 1990-tal. Inför valet utmanade de fyra borgerliga riksdagspartierna den sittande socialdemokratiska regeringen genom
att, för första gången någonsin i svensk politik, formera ett borgerligt regeringsalternativ,
Allians för Sverige. Under valrörelsen lyckades Alliansen ta kommandot i den politiska debatten genom att definiera politikens vägval som ett val mellan två alternativ: arbete eller
utanförskap. Enligt Alliansen, som sedermera gick segrande ur valet, är den avgörande konfliktlinjen i dagens Sverige inte längre den mellan arbete och kapital, den tolkning som låg
till grund för byggandet av den ”svenska modellen”, utan snarare den mellan arbete och
utanförskap. ”Med fler människor i arbete ökar rättvisan”, poängterade exempelvis den moderata partisekreteraren Per Schlingmann (2008) i en debattartikel, ”eftersom den största
orättvisan i Sverige står mellan de som får vara med och stå på egna ben och de som inte
får”.
Med Alliansens regeringsinnehav fortsatte den välfärdspolitiska utveckling som påbörjats på 1990-talet, med en fortsatt marknadsorientering och med betoning av individens
frihet och ansvar. Alliansens politiska tilltal hade en moralisk underton, där arbete – arbetslinjen, plikten att arbeta och ”göra rätt för sig” – gavs ett överordnat moraliskt värde. Under
valrörelsen hade även moderaterna lanserat sig som de nya moderaterna eller ”det nya arbetarpartiet”, det parti som tagit sig an uppgiften att återupprätta ”arbetets värde”, som
man menade hade gått förlorat med socialdemokratins storskaliga systembygge. För att
symboliskt markera sin nya politiska image marscherade ny-moderater runtom i landet på
första maj. ”Arbetslinjen och arbetets värde skall återupprättas”, löd parollen i 2006 års
regeringsförklaring. Arbete utgjorde här en plikt snarare än en rättighet. Arbete definierades
som en grundläggande förutsättning för människors existens: ”Att ha ett meningsfullt arbete är viktigt för den enskildes självbestämmande, livskvalitet och delaktighet. Att känna
sig behövd väver trådar av trygghet mellan människor, och gör att människor vågar ta eget
ansvar och växa med sina uppgifter” (Allians för Sverige 2006: 13f).
Med Alliansens maktinnehav kom utanförskap att bli del av det gängse politiska
språkbruket i svensk politik. Tänkandet om utanförskap bygger på en förståelse av samhället som är horisontell snarare än vertikal: människor delas in i kategorierna inne och ute,
jämfört med under den svenska modellens glansperiod, då människor delats in i kategorierna uppe och nere. Enligt den tankelinje som Alliansen lanserade, som i sin tur bygger
vidare på den ansats som folkpartiet tidigare mejslat fram, kan utanförskap inte bara förstås
som en fråga om arbetslöshet och fattigdom, det vill säga som en socioekonomisk realitet.
Utanförskap har dessutom en sociokulturell, emotionell sida, i meningen en känsla av maktlöshet, utsatthet, alienation och misstro, både mot sig själv och mot andra.
Risken för att utanförskapet ska reproduceras i form av misstro och självvald isolering
beskrivs som stor om det ur individens synvinkel inte framstår som värt att exempelvis
vidareutbilda sig, eftersom det inte ger tillräckligt god avkastning.
Om en individ inte kan förvänta sig någon större avkastning på utbildning, arbete eller annan
kompetensutveckling, kan det… te sig mer attraktivt att istället satsa på social gemenskap
33

med andra i liknande situation. Därvid kan motsättningar uppstå mellan att investera i humankapital och att bygga socialt kapital. Mekanismerna kan i högre utsträckning drabba individer i utsatta minoritets
grupper, och riskerar i förlängningen att ta sig uttryck i form
av bl.a. resignation, självvald isolering från samhället, gängkriminalitet, ”bidragsmentalitet”
och eventuellt politisk radikalisering (Skr. 2008/09: 24, s. 16).

Därmed menade Alliansen att trösklarna till arbetsmarknaden behöver sänkas och insatser
vidtas för att det i olika avseenden ska löna sig att ”investera” i till exempel utbildning.
Utanförskap som hot mot demokratin
Utanförskapet utgör, vidare, inget randfenomen förlagt enbart till storstädernas periferier,
de så kallade utanförskapsområdena. Utanförskapet är snarare ett större problem, som kastar sin mörka skugga över hela samhället. Utanförskapet påminner därmed om en annan
hotbild, som kommit att ange tonen för det världspolitiska klimatet en bit in på det nya
millenniet, nämligen det ständigt närvarande hotet om terrorism, vilken inte minst kom att
aktualiseras efter terrorattacken mot World Trade Centre den 11 september 2001 (Tesfahuney & Dahlstedt 2007).
Folkpartiets integrations- och demokratiminister Nyamko Sabuni beskrev till exempel
i linje med denna ansats utanförskapet som det allra största hotet mot den samtida demokratin, i paritet med de hot som nazismen, fascismen och kommunismen tidigare utgjort.
Hoten mot demokratin har alltid funnits där. De har skiftat över tiden. Men demokratins
fiender och dödgrävare har alltid funnits. De har funnits i olika läger och de har växt fram ur
olika ideologier. Nazismen och fascismen på 30- och 40-talen. Kommunismen under efter
krigstiden och den marx istiska vänstervågen under 70-talet. Efter den 11 september 2001
har en ny hotbild vuxit fram. Demokratins största fiende i vårt land idag är dock utanförskapet (Sabuni 2008).

Utanförskapets hot beskrivs i bägge fallen som alltjämt närvarande, inte bara där utanför, i
den omgivande världen och i samhällets utkanter, utan också här, mitt bland oss. Det gör
hotet ännu mer allvarligt. För att samhället ska kunna skyddas från utanförskapets hot krävs
både kraftfulla och kontinuerliga åtgärder, riktade inte bara mot utanförskapsområdena
som sådana, utan mot hela samhällskroppen.
Mot bakgrund av denna allvarliga hotbild gav ministern forskare vid Försvarshögskolan i uppdrag att kartlägga risker för våldsbejakande extremism och radikalisering i landets
utanförskapsområden samt ta fram förslag till förebyggande insatser. I rapporten Hot mot
demokrati och värdegrund presenterar forskarna följande ”lägesbild” från Malmöförorten Rosengård:
Det finns ungdomar i Rosengård som aldrig har varit inne i Malmö city och som inte känner
till något annat än det område de bor i vilket skapar en känsla av hopplöshet och frustration
inför framtiden. Det finns även vuxna, speciellt kvinnor som aldrig har rört sig utanför Rosengård och de lever då kvar i en ond spiral av arbetslöshet, brist på utbildning och integrering i samhället. Detta förstärker en upplevd känsla av att man inte tillhör det svenska samhället. I vissa fall leder kombinationen av utanförskap, hopplöshet, frustration över bråkiga
hemförhållanden och inget framtidshopp till att ungdomar skapar sig en identitet genom att
ingå i en grupp där de får känna samhörighet. Det är då lätt hänt att de hamnar antingen på
den kriminella vägen genom ungdomsgäng eller på den religiöst radikala vägen där andra
former av missnöje mot samhället demonstreras (Ranstorp & Dos Santos 2009: 13).
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Det finns mycket att säga om det förfarande som forskarna använde sig av för att ta fram
underlag till rapporten. Utifrån intervjuer med ett urval av lokala aktörer, verksamma inom
bland annat polis och socialtjänst, dras slutsatser om läget i Rosengård. Just detta var också
något som väckte stor debatt och föranledde starka invändningar, inte minst från forskarsamhället (Gardell 2009; Flyghed m.fl. 2011). Trots det fick rapporten stort genomslag och
dess slutsatser kom snart att få bred spridning i både lokal och rikstäckande media (se t.ex.
Sydsvenska Dagbladet 09-01-28). Enligt den bild som förmedlas utgör Rosengård ett område
där det finns en överhängande risk för radikalisering, inte minst bland unga som utan framtidshopp och andra alternativ kan komma att slå in på ”den religiöst radikala vägen”. För
att möta denna risk föreslås bland annat uppluckrande av sekretesslagar för att göra det
möjligt att identifiera var nyanlända bor, förbättrat samarbete mellan Säpo, polis, skolkuratorer och socialtjänst, införande av introduktionsträffar för nyanlända, för att informera om
”lagar, regler och värdegrund” (s. 20) samt riktade insatser till skolan, ”redan vid lågstadiet
eftersom problemens dimension blir mer svårhanterlig med högre ålder” (ibid.). Som vi ska
se senare i boken så förekommer runtom i landet en rad olika exempel på verksamheter
som tar sig an förortens utmaningar just med hjälp av den slags arbetsmetoder som föreslås
i rapporten.
Flyktingkris och svenska värden
Under de senaste åren har det återigen förts en omfattande debatt om utanförskapets problem och de utmaningar som detta problem för med sig för såväl större och mindre städer
runtom i landet. Debatten har inte minst tagit fart i spåren av återkommande oroligheter
som inträffat i olika förortsområden, där exempelvis teman som bilbränder, väpnade uppgörelser och stenkastning mot utryckande räddningsfordon ägnats stor uppmärksamhet i
både massmedia och politisk debatt.
Debatten intensifierades 2013, i samband med en uppmärksammad konflikt som ägde
rum i Stockholmsförorten Husby, som slutade med att en Husby-bo miste livet vid ett
polisingripande. Efter denna incident följde en våg av protester som bland annat kom till
uttryck i brinnande bilar. På kort tid spred sig protesterna till flera städer runtom i landet. I
den offentliga debatten beskrevs nu situationen i landets så kallade utanförskapsområden
som allt mer prekär, med en allt mer utbredd otrygghet bland de boende. Fokus riktades
mot förorten och dess invånare – i synnerhet de unga. Glappet mellan den dokumenterade
brottsutvecklingen, som fortsatt minska under de senaste åren, och rapporteringen om en
allt mer utbredd laglöshet och en upplevd otrygghet har fortsatt att öka.
Problembeskrivningen har fått förnyad kraft i efterdyningarna av 2015 års så kallade
flyktingkris, där ett stort antal flyktingar sökte sig till Europa och Sverige, främst från det
krigshärjade Syrien. Till skillnad från många andra medlemsstater i EU visade Tyskland och
Sverige, åtminstone till en början, en positiv inställning till de syriska flyktingar som flytt
från Syrien. I flyktingkrisens Europa har radikalhögern blivit allt mer högljudd och synlig.
Dess politiska dagordning har radikaliserats. Bara under 2015 rapporterades till exempel
inget mindre än 45 bränder mot asylboenden runtom i Sverige och många adresser till asylboenden fick hemlighållas för att inte riskera att utsättas för bränder. Samtidigt kom radikalhögerns dagordning allt mer att normaliseras, i Sverige liksom i en rad andra länder i
Europa. Trots att stora delar av det civila samhället under 2015 och 2016 mobiliserades för
att på olika sätt bistå och välkomna de människor som var på flykt så bytte politiken inrikt-
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ning. Från att tidigare vägletts av metaforer om ”öppna hjärtan” så kom den politiska debatten att kretsa kring metaforer om ”systemkollaps”. Som ett medel för att försvara svensk
suveränitet och välfärd – och för att sända tydliga signaler till migranter såväl i andra europeiska medlemsstater som utanför Europa om att söka sig någonstans – infördes skärpta
gränskontroller.
Även om det framför allt är radikala högerpartier som gått i bräschen för en explicit,
exkluderande politik gentemot främst muslimska migranter, så har denna politiska linje
gradvis kommit att normaliseras. Även mer etablerade politiska partier i mitten av det politiska fältet har, runtom i Europa, gradvis definierat om sin syn på medborgerliga rättigheter
och skyldigheter, där allt skarpare krav har rests på att migranter ska anpassas till majoritetssamhällets normer och värderingar. På ett liknande sätt som i början av 2000-talet normaliseras budskap om skärpta krav och en ökad betoning på att värna ”svenska värden”.
Populismens normalisering
Medan det i början av 2000-talet var folkpartiet som bidrog till att slå an tonen i den integrationspolitiska debatten, så var det i flyktingkrisens Sverige snarare sverigedemokraternas
politiska agenda som angav tonen. Under de senaste tre valen hade partiet vuxit snabbt och
etablerat sig som en maktfaktor i svensk politik. Samtidigt som den borgerliga Alliansen når
regeringsställning vid 2006 års val fick sd, på ett politiskt program och med en politisk
strategi liknande 1990-talets Ny demokrati (Hellström 2010), knappt 3 procent av rösterna
och hamnade därmed utanför riksdagen. Partiet profilerade sig som partiet som tog sig an
uppgiften att återerövra det raserade folkhemmet. I 2006 års valmanifest beskrivs till exempel tillståndet i landet enligt följande:
Trots många brister var det svenska folkhemmet länge ett samhälle präglat av framtidstro,
trygghet och gemenskap. Denna tid är dock förbi och Sverige har blivit ett kallare land att
leva i. Samhällseliten har fjärmat sig allt längre från oss medborgare. Gruppmotsättningar, en
eskalerande brottslighet, nedmonterad välfärd och en uppluckrad moral har skapat en allt
mer utbredd känsla av otrygghet och osäkerhet (Sverigedemokraterna 2006).

Till 2010 års val nära på fördubblade partiet andelen röster. Med sina 5,7 procent lyckades
sd nu komma in i riksdagen. Vid valet 2014 blev partiet med sina 13 procent landets tredje
största parti, efter socialdemokraterna och moderaterna. Från att tidigare ha bemötts som
något av en uppkomling som befunnit sig i ständig opposition så har sverigedemokraterna
och partiets politiska linje allt mer kommit att normaliseras.
I januari 2017 meddelar exempelvis moderatledaren Kinberg Batra på en presskonferens att hon inför valet 2018 vill se en gemensam Alliansbudget: ”Jag vill att vi agerar skarpt
före 2018 med en gemensam budget” (Dagens Nyheter, 2017-01-19). Med detta utspel signalerar Kinberg Batra att moderaterna är berett att fälla den sittande socialdemokratiskt ledda
regeringen om det är så att sverigedemokraterna skulle stödja en sådan budget. Kinberg
Batra säger sig inte vara beredd att förhandla om regeringsmakten med sverigedemokraterna, och inte heller att regera med sverigedemokraterna som stödparti, men öppnar upp
för möjligheten att förhandla om politikens innehåll med partiet i riksdagens utskott.
Alla riksdagspartier sitter tillsammans i utredningar och utskott. Men vi moderater har avstått
från att tala politik med SD. Nu ska vi kunna söka stöd från alla partier i frågor där det finns
förutsättningar att få stöd. […] SD har auktoritära och extrema rötter. Därför är SD inte ett
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regeringsdugligt parti, lika lite som Vänsterpartiet. Därför vill jag leda en alliansregering (Sydsvenska Dagbladet, 2017-01-30).

Kinberg Batra menar att denna hållning till sverigedemokraterna är ett resultat av en diskussion som förts inom moderaterna och mellan de olika allianspartierna: ”Den tror jag att
alla partier måste föra, därför att det politiska landskapet är ett annat nu än det var för tio
år sedan” (Dagens Nyheter, 2017-01-22). Sett i backspegeln finns det, säger Kinberg Batra i
en intervju, anledning att vara självkritisk när det gäller relationen till sverigedemokraterna:
Det vi har hållit på med, det är att avstå av rädsla för eller hänsyn till hur SD skulle rösta och
då har vi drivit vår politik för lite, tycker jag […] jag tycker att alla riksdagspartier ska kunna
svara för sig och vi ska sluta isolera ett av dem och låtsas som att det inte finns (SVT nyheter,
2017-03-26).

Ett exempel på hur flera partier närmat sig sverigedemokraternas politiska linje är värnandet
av ”svenska värden”, som under de senaste åren kommit att få allt större genomslag i den
politiska debatten.
PK och mångkulturens död
Utvecklingen i Sverige ingår i ett större politiskt mönster. I flera europeiska länder har
mångkulturalismen på senare tid likställts med försvagandet av ”nationella kärnvärden” och
en rad tongivande statschefer har utropat ”mångkulturalismens död” (Eliassi 2013;
Dahlstedt & Neergaard 2016). Men tanken om att ”nationella kärnvärden” är utmanade i
en tid av migration är inte ny, utan denna tankegång har under det senaste decenniet fått
allt större genomslag i europeiskt sammanhang (jfr Ålund 2004; Hellström 2016). I det nya
millenniets Europa och i den rådande politiska samtalsordningen etablerades mer eller
mindre ett samförstånd om att ”infödda” vita européer inte längre känner sig riktigt hemma
i ”sina hemländer”, på grund av en allt mer påtaglig närvaro av ”annorlunda” etnokulturella
och religiösa uttryck, inte minst representerade av migranter med muslimsk bakgrund. I det
vita Europa växer sig nostalgin efter det ”förlorade” hemmet allt starkare (Hübinette 2012).
Denna nostalgi närs inte minst av mer eller mindre radikala högerpartier, som gör anspråk
på att vara det enda kvarvarande politiska alternativet som lyssnar till vita kristna européers
oro inför framtiden, tar den på verkligt allvar och ser som sin främsta uppgift att få vita
kristna européer att återigen känna sig hemma. Högst upp på dagordningen för dessa politiska krafter står undergrävandet av det ”politiskt korrekta” etablissemanget, mångkulturalismen och den ”muslimska invasionen” i Europa (Duvyendak 2011). Detta begreppsliga
skifte i Europa påminner i allt väsentligt om den som utspelades i 2016 års presidentval i
USA, där just de vita amerikanernas oro var en ledstjärna i Donald Trumps presidentvalskampanj – såväl latinamerikaner som muslimer utmålades som huvudfiender till det amerikanska samhället, dess säkerhet och välstånd.
I denna kontext har även mer etablerade debattörer och mainstreammedier börjat
anamma tankemönster och retoriska figurer som annars tillhör den politiska repertoaren
hos radikala högerpartier – däribland anspråk på att ”lyfta på locket”, att artikulera ”obekväma sanningar” och avslöja den rådande politiska korrektheten, allt detta i namn av ”folket”. Särskilt i efterdyningarna av 2015 års flyktingsituation har detta anspråk återkommande använts för att föra fram budskap såsom att migranter medför omfattande problem
för samhället i form av kvinnoförtryck, hedersvåld, terrorism samt bördor för de gemensamma välfärds- och trygghetssystemen.
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Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, ger i en debattartikel ett exempel på hur
logiken i den politiska korrekthetens argumentation kan te sig, när han menar på att politisk
korrekthet möjligen är den allra mest svenska av värderingar. I syfte att bidra till en mer
nyanserad förståelse för de utmaningar som de senaste årens ”flyktingströmmar” innebär
för det svenska samhället skriver han bland annat att det är hög tid att adressera ”den uppsjö
av problem” som migrationen för med sig:
Ett problem är att länder där många flyktingar kommer ifrån präglas av antingen brutala
diktaturer, religiös fundamentalism eller, vid demokrati-försök, totalt kaos. Detta färgar
flyktingströmmar, där en uppsjö av problem nu blivit så tydliga att de passerat flertalets PKfilter: från trakasseri av kvinnor till hedersmord, gängbildningar, förorter som präglas av kriminalitet och utanförskap, utryckningsfordon som slås sönder, låg sysselsättning och högt
bidragsberoende, hård belastning på skola och socialvård och asylboenden där bråk och förtryck av minoriteter håller polisen sysselsatt. Förföljelser av judar och homosexuella är
andra problem, liksom terroristhot och att Sverige är storleverantör per capita till IS (Al
vesson 2016).

Genom att med sådana interventioner ta spjärn mot något som beskrivs som politiskt korrekt har det blivit möjligt för allt fler debattörer att föra fram budskap som om de vore
obekväma sanningar, när de i själva verket blivit allt mer mainstream. I just detta bidrag till
att ”nyansera” debatten om migrationens effekter så berörs en annan central fråga, som
också kommit att bidra till att sätta fokus på förorten som oroshärd, nämligen hotet om
terrordåd. Med den brutala framfart som Daesh eller den Islamiska staten, IS, har haft i
både Mellanöstern och genom upprepade terrorattacker också mot västvärlden, så har nämligen förorten dessutom blivit en prioriterad säkerhetsfråga. I detta sammanhang har kulturella och religiösa skillnader, särskilt i form av muslimska migranter, setts som en orsak till
en tilltagande politisk fragmentering och som hindrande social sammanhållning i samhället
(Gardell 2015).
Utifrån vittnesmål om hur Daesh har opererat i förortsområden runtom i landet i
syfte att rekrytera ungdomar med muslimsk bakgrund till att planera och genomföra terrordåd (t.ex. Aftonbladet, 17-06-14), så har det vuxit fram en ökad medvetenhet om att ”fienden” numera inte bara finns där utanför, i avlägsna delar av världen, utan även mitt ibland
”oss”. Detta har gjort att förorten har kommit att associerats med kriminalitet och våldsamhet på två olika plan samtidigt, dels i form av gängkriminalitet och stenkastning och
dels i form av potentiell religiös extremism och politiskt våld (Ranstorp & Hyllengren 2016).
Liksom judarnas transnationella band tidigare har misstänkliggjorts, så har i detta sammanhang muslimska migranters transnationella tillhörighet kommit att förstås som ett potentiellt hinder för deras integration i majoritetssamhället (jfr Kofman 2005). Dessutom har förekomst av sådan gränsöverskridande lojalitet kommit att ses som en potentiell risk för
upptrappade konflikter mellan shia- och sunnimuslimer.
Almedalen och värdenas kamp
2016, mitt i denna turbulenta tid, var det mycket som kretsade kring utanförskapets problem, inte minst i relation till situationen i städernas förortsområden. Det var mot denna
bakgrund därmed symtomatiskt att just migration, integration och utanförskap var återkommande teman under 2016 års Almedalen, där hela det politiska etablissemanget samlats
för att adressera de främsta utmaningar som Sverige står inför.
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Låt oss stanna upp vid just Almedalen och fördjupa oss i hur partiledarna för riksdagspartierna adresserade frågan om situationen i förortsområden runtom i landet. Den
huvudsakliga konfliktlinje som framträdde i flera av partiledarnas tal under Almedalen var
den mellan de utanför och de innanför, mellan de passiva tärande och de aktiva närande,
mellan goda och destruktiva värden. I spåren av brinnande bilar och den akuta flyktingsituationen i Sverige och Europa manade partiledarna i sina tal till sammanhållning, gemenskap och uppslutning, om än med olika emfas och med lite olika innebörd. I förgrunden
stod värden och kampen för värden som sades vara utmanade – av migrationen och det allt
mer utbredda utanförskapet.
”Sverige befinner sig mitt i en värderingskris”, noterade exempelvis kristdemokraternas Ebba Busch Thor (2016) i sitt tal. Liksom flera andra partiledare beskriver hon denna
värderingskris genom att knyta an till hemmets metaforik. ”Värden som byggt vårt hem
starkt, som tillit, frihet, jämlikhet och människors lika värde är hotade”, fortsätter hon.
”Bara genom en värderingsrevansch kan vi rusta vårt gemensamma hem tryggt för framtiden”. Det nationella hemmet och de värden som det bygger på beskrivs som hotat. Framtiden stakas därmed ut som en värdenas kamp, en kamp om att försvara dessa värden.
Centerpartiets Annie Lööf (2016) stämmer i sitt tal i allt väsentligt in i samma samtidsbeskrivning: ”Vi lever i en svår tid”, säger hon. ”En tid som kräver tydliga värderingar”.
Även hon beskriver den främsta politiska utmaningen som en fråga om värderingar, inte
minst om värderingar som gror och breder ut sig i landets periferier – i utanförskapsområden såväl som i landets landsbygdskommuner.
När den som bor i ett av Sveriges utanförskapsområden tittar ut från sitt fönster, då skymmer
de höga hyreshusen sikten. Hus som bygger en mur mot världen utanför. Ensamma maskrosor som orkat sig upp i betongens sprickor. Enstaka vajande grässtrån. Där finns glädje
och gemenskap. Livslust och drömmar. Men. Där finns också, håglöshet. Hopplöshet. Och,
oavsett veckodag. Arbetslöshet. Detsamma gäller för den som bor i någon av de landsbygdskommuner som länge haft problem med jobb som försvinner och svag ekonomisk utveckling. Utsikten från fönstret där kan vara bländande, men utsikten att få jobb obefintlig. Så här
ser det kluvna Sverige ut. Mellan platser som går bra och platser där hopplösheten breder ut
sig. Som en social farsot (Lööf 2016).

Här ges bilden av ett Sverige som gradvis faller isär. Mellan platser som lyckas och platser
som misslyckas. Huset, hyreshuset, fungerar återigen som en metafor för ett hem som inte
längre håller ihop. De platser som befinner sig utanför – i stadens och landsbygdens utkanter – får allt svårare att blomstra. Där föreligger snarare en risk för att drömmar skyms av
hopplöshet. Lööf beskriver metaforiskt denna risk i epidemiologiska termer – ”som en
social farsot”. Om inget görs åt situationen, och det snabbt, riskerar smittan att sprida sig
och så småningom få hela hemmet att insjukna.
…om vi inte lyckas, kommer klyftan bli både bredare och djupare. Vi kommer inte kunna
mota bort de parallella samhällen där misstron göds, hopplösheten frodas och utanförskapet
biter sig fast. Vi kommer få ett Sverige där människor glöms och döms till livslångt utanförskap. Ett Sverige som fortsätter att klyvas regionalt och socialt (ibid.).

Det utanförskapsproblem som breder ut sig kräver handfasta åtgärder. ”Mjuka värden kräver ibland hårda tag”, markerar kristdemokraternas Ebba Busch Thor (2016) och anammar
därmed den retoriska figur som var del av folkpartiets framgångsrika integrationspolitiska
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repertoar i början av 2000-talet. Busch Thor relaterar dessa hårda tag specifikt till situationen i landets ”utsatta områden”.
Enligt polisen finns det idag 53 utsatta områden. Områden där kriminell verksamhet påverkar vardagslivet för dem som bor där. I 15 av dem har polis och blåljuspersonal svårt att
fullfölja sitt uppdrag. De hindras vid utryckningar av exempelvis stenkastande gäng. Sånt
måste straffas hårdare. […] Det är människor som vill göra rätt för sig som drabbats hårdast
i dessa områden (Busch Thor 2016).

Budskapet går igen hos moderatledaren Anna Kinberg Batra (2016a). Även i hennes tal
definieras en huvudsaklig konfliktlinje mellan utanför och innanför, bidragsberoende och
egen försörjning.
Få väljer utanförskap. Men utanförskapet kan väljas åt en om man växer upp i en miljö där
bidragsberoende – och kanske otrygghet – är mer närvarande än jobb och egen försörjning. […] Vi måste knäcka det som lägger grunden för utanförskapet som drar ner resultaten
i våra skolor. Både för denna generation och kommande generationer. Bidragsberoende och
utanförskap (Kinberg Batra 2016a).

Utanförskap beskrivs här som ett icke önskvärt tillstånd som i hög grad har kommit att
prägla livet i olika miljöer, som riskerar att forma livet inte bara för vår tids generation, utan
också för kommande generationer. Utanförskapet riskerar därmed att spridas, över generationer och från dessa miljöer till andra miljöer. Samtidigt beskrivs utanförskapet inte primärt som något självvalt eller som något självförvållat, utan snarare som något som är del
av den miljö som enskilda individer befinner sig i, som riskerar att omsluta och forma de
individer som växer upp i den. Skiljelinjen står mellan bidragsberoende och fortsatt, utbrett
utanförskap och egen försörjning.
Samma dag skriver moderatledaren en debattartikel i Expressen, där hon preciserar och
ytterligare skärper denna linje genom att specifikt relatera till frågan om ”svenska värderingar”.
Många känner i dag att Sverige är på väg åt fel håll. Nu krävs både reformer och tydliga
värderingar. Det svenska samhället är ingen kravlös gemenskap. Vår sammanhållning bygger
på en värdegrund för hur vi ska bete oss mot varandra. Den utgår från alla människors lika
värde. Därför är också jämställdhet och individualism, i form av den enskildes frihet, starka
svenska värderingar. Det innebär att här har ingen rätt att begränsa någon annans liv. När
otryggheten tillåts bita sig fast, så som den gjort i Sveriges utanförskapsområden, bryter det
vår sammanhållning (Kinberg Batra 2016b).

Återigen beskrivs det svenska samhället, dess värden och värdegrund, som hotat – inte
minst av landets utanförskapsområden. Dessa områden gestaltas som förlagda utanför, som
ett brott mot samhällets värdegemenskap och sammanhållning – ”svenska värderingar”.
Som ett svar på detta hot påkallas reformer och ”tydliga värderingar”, som tar avstamp i
principen om att det svenska samhället inte är någon ”kravlös gemenskap”. Det är hög tid
att ställa krav.
Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson (2016a) tar liksom Busch Thor avstamp i polisens kartläggningar av ”utsatta” respektive ”särskilt utsatta områden” och drar slutsatsen:
”Sverigevänner, det här är förlorade områden”. Åkesson beskriver dessa områden som
präglade av ”främmande strukturer och värderingar”, vilket gör dem till ett påtagligt hot
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mot det övriga svenska samhället. ”Dessa förlorade områden ska tas tillbaka”, markerar
han, ”de ska återbördas till de skötsamma, laglydiga medborgare som lever där”. För Åkesson utgör dessa ”förlorade områden” ett symtom på ett större problem, nämligen ett folkhem som är på väg att gå förlorat.
Vår nation, den utgörs av oss som lever idag – men också – och i lika hög grad – av de som
levde och verkade här före oss och de som kommer att leva och verka här efter oss. Vi har
ett ansvar att förvalta det vi har ärvt, att bevara och förädla det, att lämna över det i gott skick
till kommande generationer. Det Sverige vi ser idag. Det splittrade, segregerade, polariserade
Sverige. Det söndertrasade folkhemmet. Det är inte det Sverige jag vill lämna över till mina
barn när den dagen kommer (Åkesson 2016a).

Återigen beskrivs samhället i termer av hem, en folkgemenskap som bygger på bestämda
värderingar. Däremot ikläds denna beskrivning av hemmet en något annorlunda språkdräkt,
som explicit benämner gemenskapen i termer av nation. I denna beskrivning betonas även
det historiska arvet, där dagens gemenskap ses som ett arv från tidigare generationer, som
det åligger vår generation ett viktigt ansvar för att förvalta, bevara och förädla. Talet har
påtagliga paralleller till mellankrigstiden och inte minst Per-Albin Hanssons sätt att beskriva
folkhemmet (Norocel 2017). Med hänvisning till Andersson (2009) skulle berättelsen kunna
ses som ett uttryck för en slags folkhemsnostalgi, en nostalgi tillbaks till en förlorad tid,
bortom samtidens hotande mångfald och migration. Även om betoningen av den nationella
gemenskapen som ett historiskt arv som behöver förvaltas må vara tydligare hos Åkesson
än bland andra partiledare så finns det gemensamma linjer, inte minst i en stark betoning
av att medlemskap i den nationella värdegemenskapen är ett ansvar och en plikt.
Det som verkligen betyder något är hur du ser på dig själv och din roll i samhällsbygget. Det
som verkligen spelar roll är om du är beredd att bidra eller om du inte är det. Det som
verkligen spelar roll är om du är beredd att först göra din plikt innan du kräver din rätt
(Åkesson 2016a).

Samma dag skriver Åkesson en debattartikel i Svenska Dagbladet där han vässar argumentationen och formulerar sverigedemokraternas hållning i frågan om utanförskap som ett alternativ till både vänsterns som liberalernas:
Dagens konflikt står inte mellan människor med olika hudfärg eller med olika kön. Inte heller
mellan hetero- och homosexuella eller mellan rika och fattiga. Den verkliga konflikten står
mellan det konstruktiva och det destruktiva. Mellan den som är beredd att göra sin plikt och
den som uteslutande tänker kräva sin rätt. Konflikten står mellan den som respekterar de
svenskar som levt här före oss och därför är beredd att anpassa sig till Sverige med dess
kultur och historia – och den som inte är det. Dagens konflikt står mellan de som bygger
bilarna – och de som bränner dem. […] Vi tänker göra allt vi kan för att agera mot de parallella samhällen präglade av antisvenska värderingar och illegal rättskipning som växer fram
(Åkesson 2016b).

Konfliktlinjen identifieras som en linje baserad inte på ekonomi utan på värden – konstruktiva och destruktiva, svenska och antisvenska. Utifrån denna konfliktlinje beskrivs förortsområden runtom i landet som parallella samhällen, områden förlagda vid sidan av den
svenska ordningens och rättsstatens samhälle. Utmaningen består här i att få detta parallellsamhälle att göra sin plikt och att anpassa sig till Sverige, ”dess kultur och historia”.
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Socialdemokraternas Stefan Löfvén (2016) adresserar också i sitt tal utanförskapets
problematik i relation till frågan om ”svenska värden”, om än ur en annan synvinkel. Löfvén
ger dessa värden en annan innebörd än exempelvis Åkesson.
SD:s ledning sitter där och hetsar på sin öppet rasistiska svans, med hatretorik och konspirationsteorier – det mest osvenska som finns. Det har talats mycket om hur man uppför sig
på sistone. Låt mig då tillägga: I Sverige hatar vi inte på nätet. I Sverige hetsar vi inte grupp
mot grupp. I Sverige håller vi ihop (Löfvén 2016).

Sverigedemokraternas anspråk på att företräda forna generationers traderade svenska arv
avfärdas här snarast som ett avsteg mot etablerade svenska värden. Denna värdegemenskap
beskrivs nämligen som inneslutande snarare än uteslutande. Den bygger inte på att grupper
ställs mot varandra. Löfvén ger i sitt tal en färgblind inkluderande berättelse om folkhemmet. I denna historiebeskrivning ges ingen plats åt folkhemmets baksidor i form av exkludering av de element som uppfattats som främmande. Rasism skrivs bort ur historien. Det
är som om den inte har något med svensk historia att göra – den gestaltas som per definition
antirasistisk. Talet ger därmed prov på ett annat slags nostalgi, i form av berättandet om ett
konfliktfritt, harmoniskt svenskt förflutet (jfr Hübinette & Lundström 2011).
Ur detta ljus beskrivs förortens problem, till exempel i form av kriminalitet och
otrygghet, som inte bara ett problem för förorten, utan för hela det svenska samhället.
Ska Sverige gå framåt, då måste vi gå tillsammans. Då måste det bli slut på skjutningarna,
bilbränderna och knarkhandeln. Då måste vi sätta stopp för attackerna mot polis, brandmän
och ambulanser. Då ska inte religiösa extremister kunna vinna makt över det offentliga rummet, bestämma var kvinnor får vara eller hur de får klä sig, eller radikalisera unga i deras
närhet. Och framför allt kan vi inte acceptera den förlamande arbetslöshet, och den utspridda
hopplöshet, som banar väg för kriminaliteten och extremismen. Detta är inte ett problem
för vissa områden. Det är ett problem för Sverige. Och vi, tillsammans, som land, måste lösa
det (Löfvén 2016).

För att detta samhälleliga problem ska kunna mötas efterlyses gemensamma, långsiktiga
initiativ, som inte minst bygger på skapande av fler arbetstillfällen, som kan leda till att en
allt mer utbredd hopplöshet kan brytas – i städernas utkanter liksom i andra delar av samhället.
Beskrivningen av förortens problem som ett uttryck för ett större samhälleligt problem går igen också hos vänsterpartiets Jonas Sjöstedt (2016). Fokus för hans beskrivning
riktas mot vad som beskrivs som en växande ojämlikhet. ”När ett samhälle blir mer ojämlikt
ökar avståndet mellan människor och förmågan att se sig själv i andra tunnas ut”, säger
Sjöstedt. ”Viljan att betala skatt och bidra till det gemensamma minskar”. I spåren av en
alltjämt växande ojämlikhet i det svenska samhället trappas konflikter upp mellan olika
grupper och misstron ökar.
I ojämlika samhällen uppstår föreställningen att de som har de sämre ställt har det så eftersom
de förtjänar det. Det sprids en bild att de som bor i slitna bostadsområden eller har dåligt
betalda jobb, de och deras barn passar nog till att ha det just så eftersom de hör till en särskild
sort. Idag blir det ofta rasistiska idéer som växer fram – att de som gör de slitiga lågbetalda
jobben passar för det eftersom pratar på ett visst sätt eller har bakgrund i ett annat land. […]
Steg för steg blir det till vardag att somliga har det sämre än andra, steg för steg framstår det
som naturligt (Sjöstedt 2016).
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I denna beskrivning görs rasism till en del av det svenska samhället, såsom ett resultat av
ett generellt välfärds- och ojämlikhetsproblem. Rasism beskrivs närmare bestämt som ett
uttryck för klassamhällets polariserande effekter, där grupper och intressen ställs mot
varandra, i kamp om begränsade ekonomiska resurser. Argumentationen bygger vidare på
en klassisk marxistisk tankefigur – om rasism som legitimeringsgrund för ekonomiska ojämlikheter (jfr Miles 1989). Bland de konkreta exempel som används för att illustrera välfärds- och ojämlikhetsproblemet och för att motivera behovet av samlade åtgärder för att
motverka detta problem berörs förorten bara i förbigående, i två enskilda fall: dels i citatet
ovan, med hänvisning till ”de som bor i slitna bostadsområden”, dels i följande angrepp på
Alliansregeringens satsningar på skatteavdrag: ”Invånarna i förorter och bruksorter betalar
för rut-avdrag och de stora ränteavdragen som främst går till höginkomsttagare i rika moderatkommuner”. Förutom detta nämns inget om den alltjämt pågående polariseringen av
de svenska städerna, och dess effekter för dem som bor i de områden som drabbas allra
hårdast av denna polarisering – dess områden framträder just som symtom på ett större
samhällsproblem.
Avslutande diskussion
Detta kapitel har ägnats åt utanförskapets problem, en problembild som kommit att prägla
senare års debatt om den segregerade stadens utmaningar. I spåren av de senaste årens
återkommande oroligheter i förorter runtom i landet, och inte minst i efterdyningarna av
2015 års ”flyktingkris”, har uppmärksamhet riktats mot vad som beskrivits som en allt mer
alarmerande situation av otrygghet i så kallade utanförskapsområden. Utanförskap har här
huvudsakligen kommit att ses som ett problematiskt tillstånd som finns i samhällets utkanter, men som riskerar att spridas om inte åtgärder vidtas. Särskilt städernas ytterområden
har här kommit att beskrivas som i huvudsak avgränsade från resten av det svenska samhället, metaforiskt betecknade som ”parallellsamhälle”, en ansamlingsplats för och samtidigt en grogrund för allehanda sociala problem.
Problembilden är dock inte ny. Om vi går tillbaks i tiden så kan vi se att den samtida
bilden av utanförskapets och utanförskapsområdets problem bygger vidare på en väl etablerad metaforik enligt vilken de områden som byggdes som del av Miljonprogrammet har
utgjort en problematisk plats i stadens utkant, som ett slags folkhemmets baksida. Kärnfrågan, då som nu, är: Vilka platser är det som är – eller snarare tillåts vara – del av hemmet?
Vilka värden är det som detta hem bygger på? Vilka är det som har kommit att definiera
och kan göra anspråk på att definiera dessa värden? Vilka är det som, givet detta, inryms i
hemmets värdegemenskap och – omvänt – vilka är det som hamnar utanför? I förlängningen adresseras en fråga som är en av de allra mest brännande i den samtida politiska
debatten, i Sverige, Europa och för den delen i andra delar av världen, nämligen: Hur inkluderande kan hemmet vara?
Det varken finns – eller kan finnas – ett svar på denna fråga. I Sverige, liksom i andra
länder, bedrivs för närvarande en intensiv kamp om att definiera innebörderna av hemmet,
att dra gränser mellan inne och ute, där olika anspråk görs på att artikulera och värna de
värden som hemmet byggs på. Liksom det bedrivits en kamp om tillhörighet till hemmet
tidigare i historien. I slaget om hemmet står fortfarande enhetlighetens och homogenitetens
mot heterogenitetens och mångfaldens principer.
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I Sverige liksom i många andra västerländska länder har under de senaste åren ödesfrågan om framtiden för det nationella hemmet kommit att ta allt större plats (jfr Duyvendak 2011; Hübinette & Lundström 2011). I en tid präglad av världsomspännande migration har allt mer tongivande språkrör för nationens kärngrupper gett uttryck för att de
inte längre känner sig ”hemma” och att deras ”hem” har tagits över – av icke-vita migranter.
Särskilt i efterdyningarna av 2015 års turbulenta flyktingsituation har denna oro kommit till
uttryck i ett skärpt tonläge i den politiska debatten, där omfattande kritik har riktats mot en
allt för verklighetsfrämmande mångkulturell politik och ett allt för ansvarslöst flyktingmottagande (Dahlstedt & Neergaard 2016).
I debatten har nationalistiska tankefigurer mobiliserats, spridits och fått allt bredare
genomslag (Norocel 2017). Enligt en nationalistisk tankelogik har språkrör för nationens
kärngrupper gjort allt tydligare anspråk på att, i nationens namn, definiera villkoren för
tillhörighet och fördelning av rättigheter (jfr Hage 2000). Tillhörighet till nationen har här
tydligt knutits an till rättigheter – den som vill ha rätt till något behöver först göra rätt för
sig (Houdt m.fl. 2011). Plats och tillhörighet fogas här samman, genom att medlemmar ur
kärngrupperna definierar sig själva som ”ägare” av platsen. Enligt denna logik förstås platsbundna identiteter som ärvda vilket gör det möjligt för kärngruppernas språkrör att göra
anspråk på att vara ”värdar”, medan icke-vita migranter ses och behandlas som ”gäster”,
oavsett vistelsetid och medborgarskap (Eliassi 2013). Kritik av tillkortakommanden i det
svenska samhället utgör här ett slags brott mot de oskrivna regler som reglerar relationen
mellan värd och gäst, som gör det möjligt för värden att sätta ned foten och påminna gästen
om hennes temporära närvaro i värdens hem(land) (se Gullestad 2002). När till exempel
migranter artikulerar erfarenheter och upplevelser av exkludering, så tenderar det enligt
dessa oskrivna regler att ses som tecken på att migranterna inte förmår uppvisa sin uppskattning och tacksamhet gentemot värdens gästvänlighet. Gästvänligheten är därmed villkorad, eftersom migranter genom att åberopa exkludering skadar nationens rykte (Eliassi
2017).
Under de senaste årens politiska debatt har allt större fokus satts på värden och värdekonflikter, där utanförskapets problem har kommit att ses som del av en bredare problematik, en slags värdenas kamp (jfr Schierup & Ålund 2011). Debatten förs inte bara i Sverige
utan i många andra länder. I debatten är det inte bara politiker och journalister som deltar,
utan även forskare. Berättelsen om hur det svenska folkhemmet och de värden som det
byggt på har kommit att utmanas av en allt för långtgående mångkulturalism, understödd
av politisk korrekt elit. Detta har framförts inte bara av debattörer på den yttersta högerkanten, utan den är en berättelse som på senare tid har artikulerats av debattörer även från
andra delar av det politiska spektrumet. Nostalgin över ett förflutet folkhem har blivit något
av ett ledmotiv i senare års politiska debatt, där försvaret av hemmets värden har blivit till
en av de samtida ödesfrågorna (se Duyvendak 2011). Betoningen av värden är också en
fråga om vilka det är som har möjlighet att göra anspråk i värdenas namn och vara med och
forma innehållet i dessa värden.
Denna betoning av värden i samtida svensk politik är i någon mening symtomatiskt
för en utveckling där det politiska samtalet allt mer har kommit att ta formen av en kamp
just om och mellan värden (jfr Žižek 1998; Tesfahuney & Dahlstedt 2008; Hellström 2010,
2016). Detta främjande av kärnvärden i Europa har likställts med en slags muskulös liberalism,
en metafor som ursprungligen formulerades av den dåvarande brittiska premiärministern
David Cameron (Joppke 2014). Denna muskulösa liberalism bygger på en tankefigur om
att staten inte är neutral i förhållande till olika värden, utan aktivt tar ställning i förhållande
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till vilka värden som anses acceptabla. Särskilda krav ställs här på att ”främlingarna”, ”gästerna”, ska anamma dessa värden, som ett villkor för att de ska få tillhöra samhället. Denna
form av liberalism baseras med andra ord på principen om kulturell konformitet. Värden
har därmed blivit till den primära skillnadsmarkör som används för att skapa hierarkier av
tillhörighet och rättigheter (jfr Jonsson 2010; Eliassi 2013). Behovet av en muskulös liberalism har särskilt framförts i relation till det hot som muslimska migranter uppges utgöra i
västerländska samhällen. Snarare än att kretsa kring fördelning av socioekonomiska resurser så
har den politiska debatten – om utanförskap, utanförskapsområden likväl som det mångkulturella Sverige – allt mer kommit att kretsa kring sociokulturell tillhörighet.
Vi har i detta kapitel visat på hur fokus, mer eller mindre entydigt, har förlagts till
utanförskapets effekter, geografiskt lokaliserade till städernas ”parallellsamhällen”, till exempel i form av misstro, apati, gängbildningar, stenkastning och brinnande bilar. Den fråga
som däremot i allt väsentligt lämnas obesvarad är vad det är som kan tänkas skapa dessa
effekter. Det är just kring denna fråga som vi kommer att uppehålla oss i kommande kapitel,
där fokus riktas från utanförskap som problematiskt tillstånd, till utanförskapandet som
process och dynamik.
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2. Den sociala exkluderingens mekanismer
Magnus Dahlstedt & David Ekholm
Troja! Överallt
omkring mig ser jag murarna
som samtidigt är portar
Vi har uppfostrats av dessa murar
Johannes Anyuru, Det är bara gudarna som är nya, 2003: 19, 47

I föregående kapitel ägnade vi oss åt att spåra den samtida debatten om utanförskap och
utanförskapets problem, såsom det gestaltas i förortsområden runtom i landet. I denna debatt har, som vi kunde se, allt tydligare fokus kommit att riktas mot just förorten och dess
invånare – i synnerhet de unga – som bärare av och orsakande problem – och som i behov
av särskilda interventioner. Utanförskap har i detta sammanhang huvudsakligen kommit att
förstås som ett problematiskt tillstånd förlagt utanför ett i övrigt väl fungerande samhälle,
som behöver åtgärdas och motverkas.
Följande kapitel anlägger ett annat perspektiv på tillvaron i dessa områden. Fokus
riktas här inte mot utanförskap som tillstånd, utan snarare mot utanförskapandet som process.
Vi vill med detta kapitel lyfta fram några av de samverkande effekterna av social exkludering, som på olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förortsområden –
och inte minst för unga. I kapitlet görs utblickar över huvudlinjer i aktuell svensk forskning.
Denna forskning har i huvudsak fokuserat på förhållandena i områden i de tre största städerna, men de mönster av segregation som beskrivits i denna forskning känns idag igen
också i både mindre och mellanstora svenska städer (jfr Salonen 2011; Fell & Guziana
2016). Det analytiska avstampet i kapitlet är en bred förståelse av social exkludering i relation till såväl formella som substantiella rättigheter (civila, politiska men framför allt sociala),
som tillsammans formar möjligheterna för de ungas deltagande i samhällsgemenskapen. De
processer som formar de ungas möjligheter att delta har såväl materiella som symboliskt
gestaltande dimensioner, i form av föreställningar om individer och grupper samt områden,
inte minst förortsområdet – ”utanförskapsområdet”. Med den sociala exkluderingens mekanismer i förgrunden har vi identifierat fyra dimensioner av social exkludering i aktuell
svensk forskning, nämligen: rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; substantiellt deltagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning;
exkludering i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv. Innan vi går närmare in på var och en av dessa dimensioner av social exkludering, låt oss först inleda med
att kort presentera det perspektiv på social exkludering som vi tar avstamp i.
Perspektiv på social exkludering
På 1980- och 1990-talen fick begreppet social exclusion – social exkludering – ett allt större
genomslag i den politiska vokabulären – inte minst i Storbritannien och inom den Europeiska unionen (Levitas 1998, 2006; Schierup 2008). Det finns dock inte ett sätt att beskriva
social exkludering, de processer som driver den och de människor som drabbas av den,
utan flera. Silver (1995) och Levitas (1998) har i politiken identifierat tre huvudsakliga per-
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spektiv på frågan om social exkludering. Ett av perspektiven betonar resursbrist och omfördelning. Här beskrivs exkludering i termer av materiell fattigdom och politiken syftar därmed
till omfördelning av materiella resurser. Ett annat perspektiv fokuserar på just integration på
arbetsmarknaden. Här beskrivs exkludering i termer av brist på deltagande i lönearbete, varvid
politiken för att möta exkludering ägnas åt att skapa incitament till arbete. Ett tredje perspektiv framhåller uppförande och moral. Här beskrivs exkludering i termer av misskötsamhet
och normavvikelser. Vissa individer och grupper pekas ut som särskilt problematiska med
hänsyn till uppförande och moral, varför politiken kretsar kring åtgärder inriktade på just
moraliskt uppförande.
Levitas (1998) menar att denna grova indelning i olika sätt att se på hur den sociala
exkluderingens problem tolkas och angrips kan användas för att spåra och förstå socialpolitiska skiften idag och igår. Även om den sociala exkluderingens problem och lösningar,
grovt sett, kan delas in i tre huvudsakliga perspektiv så är dessa perspektiv inte åtskilda, utan
de går snarare in i varandra. När begreppet social exclusion på 1990-talet blev allt mer framträdande i EU:s policydokument var det integration i arbetslivet som sågs som motpolen
till och svaret på den sociala exkluderingens utmaningar. Det som uppfattades som allvarliga brister i den Europeiska gemenskapens sociala sammanhållning sågs som möjliga att
åtgärda genom att människor kom i arbete.
De perspektiv på social exkludering som utvecklats inom forskningen är inte sällan
präglade av de förståelser som dominerar den politiska vokabulären (Levitas 1998; Pierson
2016; Schierup 2010). Parallellt med det att begreppet fick starkt politiskt genomslag på
1990-talet så blev social exkludering ett centralt begrepp också inom samhällsvetenskapen,
inte minst med inspiration av Luhmann och hans teorier om gränsdragningar inom och
mellan sociala system – inkludering och exkludering (Jönhill 2012). Schirmer och Michailakis (2015) beskriver utifrån en sådan ansats exkludering som en funktionell nödvändighet
för att det överhuvudtaget ska kunna finnas sammanhang eller gemenskaper för inkludering
– någonstans behöver gränser dras. När människor inkluderas i en gemenskap, upprättas
gränser för denna gemenskap och följaktligen kommer människor att hamna utanför dessa
gränser. I en sådan process kommer vissa människor definieras såsom innanför dessa gränser samtidigt som andra ses som exkluderade från en sådan föreställd gemenskap.
Olika forskare har försökt att fånga hur dessa gränsdragningar blir till. En av de många
modeller som utarbetats för att analysera exkluderingens mekanismer har utvecklats av
Kronauer (1998), bestående av sex olika men samvarierande dimensioner av exkludering
som individer kan drabbas av: exkludering från arbetsmarknaden, i form av bristande förankring
på arbetsmarknaden eller deltagande i lönearbete; ekonomisk exkludering, i form av fattigdom
och försörjningsproblem; kulturell exkludering, i form av avskildhet från samhällets normer
och värderingar; social exkludering, i form av avsaknad av sociala nätverk och kontakter; rumslig exkludering, i form om rumsligt avskiljande och bristande möjligheter att röra sig i olika
miljöer; samt institutionell exkludering, i form av brist på eller icke-fungerande relationer till
exempelvis skola och socialtjänst. Denna modell belyser flera principiellt väsentliga saker:
exkluderingens mekanismer är mångfaldiga, de utgörs av materiella, symboliska och subjektiva dimensioner – inte minst aktualiserar modellen frågor om vilken slags inkludering
och på vilka områden som ska betraktas som medborgerliga rättigheter.
Ett centralt tema som återkommer i forskningen är exkludering i termer av bristande
tillgång till olika slags medborgerliga rättigheter, såsom utbildning, ekonomisk trygghet eller
hälsofrämjande insatser. Ett nyckelbegrepp är i detta sammanhang medborgarskap. En rad
forskare har närmat sig social exkludering som uttryck för ett ”beskuret medborgarskap”
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(Schierup 2008). Ur denna synvinkel sätts fokus på hur grupper av individer systematiskt
och över tid utestängs från reell tillgång till sociala rättigheter och möjligheter till fullvärdigt
deltagande i samhället (Levitas 1998; Schierup 2008, 2010; Schierup & Urban 2014). En
viktig utgångspunkt för denna förståelse av social exkludering är T.H. Marshalls (1950,
1991) förståelse av medborgarskap och inte minst betydelsen av medborgarskapets sociala
rättigheter. I Marshalls efterföljd definieras medborgarskap som fullvärdigt medlemskap i
samhällsgemenskapen.
Alla som innehar denna ställning är jämlika med avseende på de rättigheter och plikter som
är förknippade med ställningen ifråga. Det finns ingen universell princip som fastställer vilka
dessa rättigheter och plikter bör vara, men samhällen där institutionen medborgarskap håller
på att växa fram skapar ett medborgarideal som framstegen kan jämföras med och mot vilket
strävandena kan riktas. Längtan att följa den sålunda uppritade vägen är en längtan efter en
ökad jämlikhet, ett utvidgande av denna ställnings innehåll och en ökning i antalet av dem
som denna ställning tillkommer (Marshall 1991: 43).

I egenskap av fullvärdiga medlemmar garanteras medborgarna i en stat individen rätten att
– givet vissa skyldigheter – rikta krav gentemot staten. Medborgaren har både civila (som
yttrandefrihet, egendomsrätt och likhet inför lagen) och politiska rättigheter (som att delta i
politiskt beslutsfattande, rösta i och kandidera i allmänna val). Den viktiga poängen är dock
den betydelse som i en välfärdsstat tillmäts medborgarskapets sociala rättigheter. Sociala rättigheter kan i det här sammanhanget förstås som tillgång till ekonomiskt skydd (från de
risker som kan uppstå till följd av frånvaro av lönearbete, såsom sjukdom eller ålderdom)
och välfärdstjänster såsom utbildning, vård och omsorg. Dessa rättigheter garanteras medborgare givet att de betalar skatt och andra avgifter samt givet att de är förmögna att stå till
arbetsmarknadens förfogande.
En viktig distinktion när det gäller medborgarskap är den mellan formella rättigheter
och substantiella möjligheter (Bottomore 1992). Det är nämligen skillnad på att ha rättigheter
på pappret och att ha verklig tillgång till eller möjlighet att ta tillvara på sådana rättigheter.
För att till fullo kunna betraktas som delaktig i samhället och inte beskuren sina medborgerliga rättigheter (jfr Schierup 2008) så måste individer ha substantiell – verklig – eller reell
tillgång till de rättigheter som hör medborgarskapet till. Tillgången till dessa rättigheter är,
underströk Marshall (1950), ömsesidigt beroende av varandra. Det innebär att grundläggande tillgång till sociala rättigheter, exempelvis i form av utbildning eller hälsa, är en förutsättning för att civila och politiska rättigheter såsom rättssäkerhet och deltagande inom
ramen för parlamentariska beslutsprocesser i reell mening ska kunna utnyttjas. I linje med
denna tankegång har det också konstaterats att brister när det gäller sociala rättigheter, i
form av utbildning eller ekonomiska resurser, medför brist också när det gäller politiskt
deltagande (Lister 1990). Det är just i gränslandet mellan formella rättigheter och substantiella möjligheter som den sociala exkluderingens mekanismer blir påtagliga: Vissa grupper
i samhället må ha formella rättigheter, men likväl sakna substantiell tillgång till delaktighet
och fullvärdigt medborgarskap – de blir följaktligen exkluderade (Schierup 2008, 2010).
Utifrån en sådan ansats blir det viktigt att reflektera kring vilka människor som inkluderas i den samhälleliga gemenskapen genom att garanteras fullvärdigt medlemskap i mer
än formell mening – och vilka människor som exkluderas. Det blir vidare viktigt att närmare
undersöka de villkor som gäller för inkludering i gemenskapen samt vem eller vilka det är
som definierar dessa villkor (jfr Dahlstedt & Hertzberg 2005). Härmed aktualiseras inte
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minst betydelsen av exkludering på basis av klass, med fokus på materiella tillgångar (Marshall 1950; Lister 1990), kön (Pateman 1988) och etnicitet/ras (Schierup 2010). Dessa olika
exkluderingsgrunder skapar generellt sett ojämlika villkor för reellt deltagande som medborgare i samhället.
Eftersom social exkludering är ett fenomen som utspelas och skapas i samhället behöver dess dynamik och effekter undersökas med ett fokus på processer. Om vi återvänder
till föregående kapitel och den förståelse som är möjlig i rådande berättelser om ”utanförskap” kan vi här notera en väsentlig skillnad: den förståelse av social exkludering som vi
här presenterat, och som vi kommer att bygga på i det följande, sätter fokus på exkludering
som en process medan rådande berättelser om ”utanförskap” riktar fokus mot exkludering
som ett tillstånd (Stigendal 2016). Medan begreppet ”utanförskap” förlägger problemet till
den ena sidan i en relation – utanförskapet – problematiserar begreppet social exkludering de
relationer som skapar gränser mellan innanför och utanför (Stigendal 2016). Man skulle
därmed kunna säga att talet om ”utanförskap” tenderar att osynliggöra de processer av
exkludering som följer i spåren av segregation, ekonomisk och social ojämlikhet (Davidsson
2010).
I följande kapitel fokuserar vi på fyra dimensioner av social exkludering som på olika
sätt formar de sociala villkoren för de boende i städernas förortsområden – och inte minst
för de unga – för att de ska kunna leva ett liv som aktiv medlem i samhällsgemenskapen.
Vi kommer att fördjupa resonemangen om rumslig exkludering ifråga om boendemiljö;
substantiellt deltagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv.
Samtliga dessa dimensioner av exkludering består av en kombination av objektiva och subjektiva, materiella och symboliska mekanismer som både ger tillgång till och begränsar medborgerliga rättigheter. Dimensionerna är vidare intimt relaterade och förstärker varandra, i
komplexa processer som gestaltas på olika sätt och som ständigt förhandlas. Låt oss börja
med en dimension som utgör en central grund för en rad andra former av exkludering,
nämligen den rumsliga.
Den rumsliga exkluderingens mekanismer
Det svenska urbana landskapet är starkt präglat av ekonomisk, social och etnokulturell segregation och har under de senaste decennierna blivit allt mer segregerat (Stigendal 2016).
Ett minskat bestånd av allmännyttiga bostäder och hyresbostäder har tillsammans med en
koncentration av sådana boendeformer till vissa delar av städerna, skapat grogrund för en
tilltagande rumslig åtskillnad. Hushåll med utländsk bakgrund och med låga inkomster har
begränsade möjligheter till annat boende och därmed koncentreras sådana hushåll till vissa
delar av städerna, inte sällan till förortsområden i städernas utkanter (Magnusson Turner
2008). Med utförsäljningar av allmännytta och omvandling av hyres- till bostadsrätter, inte
minst i områden i städernas innerkärnor, kommer – omvänt – allt fler resursstarka hushåll
att flytta till områden som tidigare varit bebodda av andra grupper (Lilja 2011). Staden blir
därmed allt mer polariserad, där resursstarka och resurssvaga grupper bor allt mer geografiskt isolerade från varandra, i olika delar av staden. I en kartläggning av segregationen i
Stockholms stad genomförd av SCB 2014 dras följande slutsats:
Mest anmärkningsvärd är den starka ökningen av den ekonomiska segregationen där fattiga
(både enligt EU:s definition men även mätt som den fattigaste 10:e percentilen) är mer isolerade idag än tidigare och där stora delar av fattiga individers omgivning… består av andra
fattiga. Än mer isolerad är gruppen rika som lever mer åtskilt än tidigare och som i allt större
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utsträckning lever sina vardagsliv utan möte eller med få möten med fattiga individer (SCB
2014: 25).

När det gäller boendesegregation så finns ett starkt samband mellan socioekonomisk och
etnokulturell segregation. Medan de boende i områden med en hög koncentration av infödda svenskar generellt sett har goda ekonomiska resurser så har de boende i områden
med en hög koncentration av personer med utländsk bakgrund generellt sett begränsade
ekonomiska resurser. Denna rumsliga exkludering har i sin tur en rad andra effekter, där
boende i de segregerade förortsområdena drabbas av de samlade effekterna av exempelvis
arbetslöshet, ohälsa och avsaknad av politiskt inflytande.
I den offentliga debatten finns en utbredd föreställning om att dessa segregationsmönster är ett uttryck för att ”invandrare” självmant söker sig till vissa bostadsområden i
en vilja att bo nära varandra, åtskilt från majoritetssamhället (Molina 1997). Roger Andersson (2008) understryker dock att segregationsmönstren i hög grad istället är en effekt av
den infödda svenska befolkningens flyttningsmönster. Han väljer av denna anledning att
beskriva de segregerade förortsområdena som ”svenskglesa” snarare än ”invandrartäta”. I
en analys av den tilltagande boendesegregationen sedan 1990-talet har Bråmå (2006) visat
att utvecklingen berodde på en låg andel inflyttningar (”svensk-undvikande”) av infödda
svenskar till de ekonomiskt mest utsatta områdena snarare än på utflyttning av infödda
svenskar (”svensk-flykt”) från just dessa områden. Flyttningsmönstren in och ut från dessa
områden bidrar sammantaget till en tilltagande polarisering i staden som helhet (Andersson
m.fl. 2009; Aldén m.fl. 2015). De inflyttande domineras av personer med svag socio-ekonomisk position medan de utflyttande domineras av personer med starkare socio-ekonomisk position (Andersson & Bråmå 2004) eller unga med hög utbildning (Bråmå & Andersson 2005).
För att förstå boendesegregationen och dess mekanismer är det viktigt att se segregerade stadsmiljöer, inte bara som ”en fråga om de senaste invandrarnas och flyktingarnas
rumsliga koncentration, utan om hela befolkningens levnadsvillkor” (Andersson & Fransson 2008: 89). Samtidigt, konstaterar Roger Andersson (2008: 155), att ”politikerna fortsätter att se segregationen som ett problem för vissa (utsatta) stadsdelar, inte för hela staden”.
Som vi kunde se i föregående kapitel så tenderar segregationen fortfarande, tio år efter det
att Andersson gjorde detta konstaterande, att beskrivas just som ett problem som rör särskilda områden vid sidan av – ”utanförskapsområdena”. En sådan beskrivning bidrar i sig
till en reproduktion av rumslig ojämlikhet (jfr Salonen 2011).
Forskning om grannskapseffekter har ägnat sig åt att påvisa den samlade effekten av att
en individ lever i eller växer upp i ett specifikt område. Forskning har visat på en rad negativa effekter av att växa upp i resurssvaga områden, exempelvis ifråga om hälsa, utbildning
och arbetsmarknadsförankring (Brännström m.fl. 2010). Grannskapseffekter har inte minst
stor betydelse för ungas framtida livsvillkor, framför allt med avseende på andelen nyanlända i grannskapet. När nyanländas bosättningsmönster följer en redan befintlig boendesegregation så tenderar rådande mönster av ojämlikhet och fattigdom att ytterligare reproduceras (Urban 2009).
Segregationen innebär kraftigt ojämlika levnadsvillkor för familjer boende i olika delar
av städerna. Låt oss illustrera dessa ojämlika villkor i den polariserade staden med en tabell
och en karta. Tabell 2.1 visar barnfattigdom i sex olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg
och Malmö, de stadsdelar i respektive stad som har lägst respektive högst barnfattigdom.
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Tabell 2.1: Lägst respektive högst barnfattigdom i sex stadsdelar i Stockholm, Göteborg
och Malmö, 2012

Källa: Rädda Barnen 2014
Enligt Rädda Barnens definition avser barnfattigdom de barn som lever i familjer vars inkomststandard precis täcker eller som understiger nödvändiga levnadsomkostnader samt
samtliga hushåll med barn som beviljats försörjningsstöd. Av tabellen framgår en tydlig
skillnad mellan barnfattigdom i olika stadsdelar. Malmöstadsdelen Rosengård sticker ut med
en barnfattigdom på hela 62,8 procent, en siffra som är nästan sex gånger så hög som i
Limhamn-Bunkeflo och fem gånger så hög som i landet som helhet. I Göteborgsstadsdelen
Östra Göteborg är barnfattigdomen lägre än i Rosengård, 37,7 procent, men fortfarande
nästan sex gånger så hög som i Göteborgsstadsdelen Örgryte-Härlanda. I Stockholmsstadsdelen Rinkeby-Kista är siffran ytterligare något lägre, 36,7 procent, vilket dock är en siffra
som är hela sju gånger högre än i Bromma.
Mönstret går igen i Figur 2.1 nedan, som visar Stockholms stad och andelen unga som
varken arbetar eller studerar (UVAS) av befolkningen i åldrarna 16-29 år 2013. De ljusare
respektive mörkare färgerna beskriver lägre respektive högre andel UVAS.
Figur 2.1: Karta över andel UVAS av befolkningen 16-29 år per stadsdel i Stockholms stad,
2013

Källa: Sweco 2016
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Skillnaderna mellan olika delar av staden är återigen slående. Det stadsdelsområde som år
2013 hade högst andel UVAS var återigen Rinkeby-Kista. Jämfört med genomsnittet för
staden som helhet på 9,5 procent hade Rinkeby-Kista en andel på drygt 18 procent. I Rinkeby-Kista finns också stadsdelen med den allra högsta andelen UVAS, 22,9 procent: Norra
Rinkeby. I den andra delen av spannet hittar vi stadsdelen Äppelviken, i stadsdelsområdet
Bromma, med den lägsta andelen UVAS: 3,3 procent.
Ett av de samband som framkommit i forskning är det mellan tillit och grannskap.
Till exempel har det påvisats hur grundläggande värderingar och förhållningssätt till andra
människor på olika sätt formas av det specifika område som människor lever i. I en rapport
för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm redovisas resultat av en trygghetsundersökning genomförd i Stockholms stad, som bland annat pekar på tillit, till gemensamma
institutioner, till människor i allmänhet och till människor i lokalsamhället (Löfvenius 2016).
När det gäller den sistnämnda formen av tillit så innebär hög nivå av tillit en ”starkare vilja
att samarbeta med andra i närområdet för att lösa gemensamma problem” (s. 19).
Tabell 2.2: Tillit till människor i lokalsamhället i Stockholms stad

Källa: Stockholms stad 2016
Resultaten pekar på avsevärda skillnader med avseende på tillit till andra människor i bostadsområdet. Skillnader kan identifieras mellan människor med olika utbildningsnivå (där
kort utbildning avser högst grundskoleutbildning medan lång utbildning avser minst eftergymnasial utbildning), men framför allt mellan boende i olika stadsdelsområden. Lägst är
tilliten i Rinkeby-Kista. Högst är den i Södermalm och Norrmalm.
”Jordmånen för tillit tycks vara sämre i delar av städerna som präglas av etnisk och
kulturell mångfald”, noterar Fritzell och Strömblad (2011: 204) och drar därmed slutsatsen
att områdets etno-kulturella mångfald har större betydelse när det gäller att förstå brist på
tillit än socioekonomiska villkor. Samtidigt betonar de att det först och främst är segregationen i samhället och staden som är problemet, snarare än en hög koncentration av människor från olika länder till särskilda områden i sig. Framför allt kommer segregationen till
uttryck i form av upplevelser och erfarenheter av stigmatisering bland boende i resurssvaga
områden, som i sin tur starkt formar de boendes tillit eller kanske snarare misstro.
En annan negativ effekt som påvisats i forskning är den mellan å ena sidan koncentration av resurssvaga hushåll och hög andel ”synliga invandrare” och å andra sidan andel
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unga som blivit lagförda, med fler lagföringar (Brännström m.fl. 2010: 213). Områden med
en hög koncentration av resurssvaga hushåll är i större utsträckning utsatta för kriminella
nätverk (Rikskriminalpolisen 2014). Brottsförebyggande rådet (2017) redovisar i en kartläggning vissa skillnader i andelen som utsätts för brott i områden som klassificerats som
”utsatta”, jämfört med övriga urbana områden. Sett över tid tycks dock dessa skillnader i
stort dock ha minskat något. När det gäller brott mot enskild person, där brottstyperna
misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier ingår, så har andelen
som utsatts för denna typ av brott minskat från 20,5 procent 2005 till 16,4 procent 2015 i
utsatta områden medan andelen i övriga områden under samma period har ökat något, från
13,2 procent 2005 till 14 procent 2015. När det gäller känsla av otrygghet är dock skillnaderna mellan områdena större, framför allt för kvinnor: 2016 var andelen kvinnor som
uppgav sig vara ganska eller mycket otrygga 23 procentenheter högre i utsatta områden än
i övriga områden.
Uppväxtförhållanden är centrala för att förstå brottsaktivitet bland unga. Brottsaktiva
unga kommer oftare än andra från resurssvaga hem (Bäckman m.fl. 2013). I brottsstatistiken finns en viss överrepresentation av unga födda utomlands eller med två föräldrar födda
utomlands. Denna överrepresentation är väntad eftersom dessa unga oftare är uppväxta i
resurssvaga hem, med föräldrar som har lägre utbildningsnivå, ekonomiska problem och
svag arbetsmarknadsanknytning (Bäckman m.fl. 2013). Unga med brist på ekonomiska resurser och med svag arbetsmarknadsförankring är överrepresenterade i brottsstatistik.
Dessutom utgör sådana omständigheter en påtaglig risk för att utsättas för brott, vilket i sin
tur leder till oro för att utsättas för brott bland personer utsatta för social exkludering
(Estrada & Nilsson 2011). Därtill kan läggas att unga män mellan 18 och 30 år uppväxta i
områden med denna karaktäristik lyfts fram som i riskzonen för att rekryteras till terroristnätverk (Ismail m.fl. 2016). Samtidigt pekar studier på hur vissa grupper drabbas av etnisk
och rasmässig profilering och hur de på grund av tillhörighet och utseende stoppas av polis
(se t.ex. Östlund 2013; Mulinari 2017). Detta påvisar i sin tur betydelsen av hur människor
och platser ses och uppfattas.
Stadens rumsliga och sociala polarisering handlar inte bara om materiella villkor, utan
även om symboliskt gestaltande och subjektiva upplevelser av staden. Samtidigt försiggår, i
politiska såväl som massmediala sammanhang, en kamp om att beskriva tillvaron i ”förorten” (jfr Dahlstedt 2005). Under flera decennier har det offentliga samtalet om denna tillvaro dominerats av en dramatiserad och mestadels problemorienterad berättelse om ”förorten” som en annorlunda plats, fylld av konflikter, faror och risker, som beskrivs som
specifika för just denna plats (se t.ex. Ristilammi 1994; Dahlstedt 2005, 2016; Ericsson 2007;
Ekholm 2016). Berättelsen artikuleras i huvudsak med utgångspunkt i andras än de boendes
egna röster och erfarenheter (Dahlstedt 2005). ”Förorten” framträder här som ett område
beläget vid sidan av, åtskilt från det övriga svenska samhället. Förortsberättelsen upprättar
alltså gränser mellan ett innanför – det normala svenska samhället – och ett utanför – förortens
”parallellsamhälle”. Enligt denna framställning lokaliseras en rad konflikter och problem till
detta utanförskapsområde, den urbana periferin – kulturkrockar, skolmisslyckanden, gängrivalitet, ungdomskriminalitet (Pripp 2002; Tedros 2008). Denna bild av förorten har vissa
koloniala undertoner. Förorten må framträda som något hotfullt eller som något exotiskt,
men får alltid representera det annorlunda – det som får det övriga samhället att framstå
som normalt.
I årtionden har journalister åkt till dessa områden som ett slags koloniala upptäcktsresande,
för att efter några timmar återvända till redaktionerna i innerstaden och skriva berättelser om
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frusen betong, hjärtlösa köpcentra, alienation, fattigdom och missbruk eller om exotiskt myller, drivor av grönsaker, sambadans, kampsporter och ungdomsbrott (Brune 1998: 7).

Även om de unga själva inte känner igen eller accepterar de bilder som utmålas av dem och
deras område, så blir bilderna ändå en verklighet som de är tvungna att förhålla sig till –
endera genom att identifiera sig med eller genom att disidentifiera sig från den (jfr Andersson 2003; Léon Rosales 2010). Utifrån berättelsen om förortens ”annorlunda” unga lär sig
de unga att se samhället som uppdelat i ett ”inne” och ett ”ute”, ett ”vi” och ett ”dem”, där
de själva tillhör kategorin ”ute” och ”de andra”. De unga blir i sitt vardagsliv ständigt
påminda om denna tillhörighet, till exempel genom att ”deras” närmiljö och lokala gemenskap problematiseras när kompisar från området väljer skolor i andra områden, med fler
”svenskar” (León Rosales 2010). När berättelsen om förortens annorlundahet blir del av de
ungas förståelse av sig själva kan den närmast beskrivas i termer av ”symboliskt våld”, en
destruktiv kraft som bidrar till att upprätthålla hierarkier och ojämlikhet (Sernhede 2011b).
Samtidigt kan gränsdragningen mellan ”inne” och ”ute”, ”vi” och ”dem” bidra till att skapa
en känsla av gemenskap bland de unga som tillskrivs en position i ”utanförskap”, där det
snarast framstår som otryggt och ovälkommet för de unga att röra sig i andra delar av staden
än i deras ”eget” område (Lindbäck & Sernhede 2010).
Med fokus på den rumsliga dimensionen av exkluderingens mekanismer blir det tydligt hur materiella faktorer samspelar med och till och med villkorar symboliska dimensioner och subjektiva upplevelser. Villkor på bostadsmarknaden och reell tillgång på vissa
typer av bostäder är tätt sammankopplat med de ekonomiska förutsättningar som människor lever under. Detta skapar en grund för återkommande segregationsmönster, som i sin
tur skapar både fysiska och symboliska gränser i det urbana landskapet, mellan olika områden och mellan människor med olika bakgrund och förutsättningar. Dessa gränser förstärks
dessutom av återkommande beskrivningar av resurssvaga områden såsom annorlunda, avvikande och till och med utanför den egentliga staden.
Dessa materiella villkor och fysiska gränser samt symboliska förståelser av den geografiska segregationen är något som människor tvingas förhålla sig till och som därmed
utgör en grund för boendes upplevelser av sitt område och sig själva som boende. Inte
minst kommer detta till uttryck genom människors, och särskilt ungas, möjligheter att röra
sig i alla formellt sett öppna rum i staden. Här finns uppenbara brister i verkliga möjligheter
till rörelse och därmed reellt medborgerligt deltagande. I följande avsnitt går vi vidare genom att sätta ljuset på en dimension av exkluderingens mekanismer som är intimt sammanvävd med den geografiska segregationen och som utgör ett ofrånkomligt villkor för ojämlikhet, nämligen frågan om den ekonomiska utsatthetens mekanismer.
Den ekonomiska utsatthetens mekanismer
Sverige har tillsammans med övriga nordiska länder tidigare utmärkt sig i europeiska jämförelser, med både låga fattigdomstal och jämn inkomstfördelning. Under de senaste två
decennierna har dock den relativa fattigdomen ökat i Sverige. Inkomstskillnaderna har blivit
större (Fritzell 2011). Även om Sverige fortfarande är mer framgångsrikt än många andra
länder när det gäller att skydda medborgare från fattigdom och på att minimera risk och
utsatthet, så är det framför allt två grupper som till viss del är undantagna detta: unga vuxna
och personer med utländsk bakgrund (Fritzell 2011). För stora delar av befolkningen har
risken för långvarig fattigdom minskat, men för vissa grupper av utrikes födda är risken för
långvarig fattigdom avsevärt högre, liksom det långvariga behovet av försörjningsstöd
(Jonsson m.fl. 2010). Medan mottagande av försörjningsstöd ena året bland utrikes födda
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påverkar sannolikheten för att ta emot det också året därå, finns inget sådant samband bland
inrikes födda (Hansen & Lofstrom 2009). Utrikes födda återfaller dessutom oftare i fattigdom än inrikes födda (Obucina 2013).
När det gäller exkludering från och på arbetsmarknaden så visar en rad studier på
systematiska skillnader mellan utrikes födda och inrikes födda (se Petersson 2014; Schierup
m.fl. 2015). Sysselsättningsgraden bland inrikes födda är generellt högre än bland utrikes
födda – allra lägst är den bland utrikes födda från Asien och Afrika. Arbetslösheten är högre
bland utrikes födda än bland inrikes födda. Utrikes födda är dessutom i genomsnitt mer
känsliga för svängningar på arbetsmarknaden än inrikes födda (Gustafsson & Zheng 2006).
Medan arbetslösheten bland inrikes födda har minskat under det senaste decenniet så har
den ökat bland utrikes födda. Samtidigt befinner sig utrikes födda oftare bland dem som
varken arbetar eller studerar (Sweco 2016). Inrikes födda har dessutom i genomsnitt högre
inkomster än utrikes födda, även då skillnader i utbildning och arbetslivserfarenhet beaktats
(se Petersson 2014).
Forskare har pekat på en etniskt delad arbetsmarknad (Schierup & Paulson 1994), där
utrikes födda koncentreras till vissa segregerade segment av arbetsmarknaden, särskilt utrikes födda med svagare koppling till arbetsmarknaden (Åslund & Skans 2010). Utrikes födda
har oftare tidsbegränsade anställningar än inrikes födda, framför allt de som är yngre, kvinnor och födda utanför Europa (Petersson 2014). Ju högre andel inrikes födda det finns på
en arbetsplats, desto större är risken för att de anställda som är utrikes födda att bli av med
sitt arbete. Ju högre andel utrikes födda på en arbetsplats, desto större är sannolikheten att
en inrikes född anställd ska byta arbetsplats (Bygren 2009).
Det har inte kunnat identifieras några generella samband mellan arbetsmarknadsposition bland utrikes födda och att bo i ett ekonomiskt utsatt område (Hedberg 2009). En
viss negativ effekt av att bo i ett sådant område har kunnat bekräftas, men den gäller enbart
initialt, och effekten avtar med tiden (Hedberg & Tammaru 2013). Denna negativa effekt
tycks dessutom vara mindre i större städer, ”som har goda förbindelselänkar, som är dynamiska och (relativt) öppna för mångfald” (Hedberg & Tammaru 2013: 1178).
En rad studier har vidare påvisat vissa inslag av diskriminering på arbetsmarknaden.
Personer, som på basis av namn och/eller utseende kan uppfattas vara födda i länder i
Afrika och Mellanöstern, särbehandlas i en rad avseenden jämfört med personer som uppfattas ha ett namn och/eller ett utseende som föreställs vara ”svenskt” (jfr Arai & Vilhelmsson 2004; Hübinette m.fl. 2014; Ahmed 2015; Unionen 2017). Bursell (2014) har visat att
personer med ”arabiskklingande” eller ”afrikanskt klingande namn” är tvungna att skicka
in nästan dubbelt så många jobbansökningar för att bli kallade till intervju, jämfört med
sökande med ”svenskklingande namn”, trots att de sökande har exakt samma kvalifikationer för det sökta jobbet. Arai m.fl. (2016) visar att chansen att bli rekommenderad en
arbetsmarknadsutbildning på arbetsförmedlingen påverkas av den utsträckning som den
arbetssökande motsvarar arbetssökarens stereotyper om ”svenskt utseende”. De arbetssökande som i högst grad anses ha ett ”stereotypt svenskt utseende” uppvisar runt 50 procent
högre sannolikhet att bli rekommenderad till en utbildning än de som i minst grad anses ha
ett sådant utseende. Eriksson & Lagerström (2007) visar i en studie av Platsbanken på internet på ett liknande mönster. I detta fall har arbetsgivarna inte någon annan information
än de uppgifter som de arbetssökande själv lagt in på Platsbanken. Studien visar att arbetssökande med ”icke-nordiska namn”, oavsett bakgrundsfaktorer som utbildning och arbetslivserfarenhet, får en tredjedel färre svar från arbetsgivare än arbetssökande med ”svensk-
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klingande namn”. Studien visar att sökande med ”arabiskklingande namn” är särskilt missgynnade. Arai m.fl. (2009) har vidare visat på systematiska skillnader i inkomstutveckling
för personer som bytt efternamn, från ett ”utländskt” till ett ”svenskklingande” efternamn,
jämfört med personer som behållit sitt efternamn. Utrikes födda löper dessutom avsevärt
större risk för att bli arbetslösa än infödda. Allra störst är risken för dem som är födda
utanför Europa. Detta gäller även med hänsyn taget till ålder, kön, utbildning, vistelsetid
och anställningstid, tidigare lön, bransch och företag (Persson 2014).
Exkludering från och på arbetsmarknaden är i sin tur kopplat till en rad andra former
av exkludering. Arbetslöshet och på annat sätt svag förankring på arbetsmarknaden (i form
av deltidsarbete, olika slags försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska åtgärder) är exempelvis kopplat till lägre inkomst och lägre utbildning, men också till lägre tillit och sämre
tillgång till sociala nätverk – inte minst bestående av individer med en stark ställning på
arbetsmarknaden (Trägårdh m.fl. 2013). Ekonomisk utsatthet hänger i sin tur samman med
en rad välfärdsproblem, såsom svaga skolprestationer, som i sin tur utgör förhöjd risk för
ohälsa och förkortad livslängd. Bland de särskilt utsatta för risken att drabbas av ”multipla
välfärdsproblem” finner vi de utrikes födda (Bask 2008). Risken för att drabbas av ”multipla
välfärdsproblem” har ökat efter den ekonomiska krisen 2008 (Ferraini m.fl. 2010). De allra
fattigaste, med så begränsade konsumtionsmöjligheter att de tvingas avstå tjänster och service som den övriga befolkningen har tillgång till, drabbas oftare av fysisk och mental
ohälsa. De drabbas av de samlade effekterna av exkludering: från produktion på arbetsmarknaden och därmed deltagande och ersättning i form av lön samt konsumtion på varuoch tjänstemarknader (Halleröd & Larsson 2008).
Ett huvudtema i debatten om utanförskap är frågan om ungdomsarbetslöshet (Nilsson & Bäckman 2014). På grund av en ”naturlig” övergångsperiod mellan utbildning och
arbete är arbetslöshet bland unga generellt sett högre än för den övriga arbetskraften. Däremot är det en entydig trend att ungdomsarbetslösheten har ökat – det blir allt svårare för
ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden (Wadensjö 2014). Det är här inte bara arbetslösheten som utgör en risk, utan även tillfälliga anställningar och deltidsarbete, som
också kan skapa svårigheter när det gäller försörjning, tillgång till försäkringssystemen
(Mörtvik 2014) och eget boende (Wadensjö 2014). Arbetslöshet bland unga är inte jämnt
fördelad över befolkningen, utan särskilt utsatta är de med kort utbildning, särskilt de som
inte fullgjort sina gymnasiestudier (Bäckman 2010; Wadensjö 2014), men framför allt unga
som är utrikes födda (Bäckman 2010; Nilsson & Bäckman 2014) och har utländsk bakgrund
(Bäckman 2010; Hammarstedt & Palme 2012; Schröder 2014).
Arbete är i den svenska välfärdsmodellen centralt för tillgång till kollektiva försäkringar (Angelin 2009; Bäckman 2010). Eftersom många unga inte kvalificerar sig för dess
försäkringar (Bäckman 2010) är det dock många som istället hänvisas till kommunalt försörjningsstöd (Thorén 2014). Detta innebär att det ekonomiska stödet flyttas från stat och
försäkring till kommun och bidrag, något som utgör stora kostnader för kommunerna (Salonen 1997), men det innebär inte minst en mer utsatt position för den eller de i ekonomisk
utsatthet (Angelin 2009). Angelin (2009) pekar på en rad effekter av långvarigt ”beroende”
av försörjningsstöd hos unga utan arbete eller försäkring. Då villkoren för att vara berättigad försörjningsstöd prövas efter behov skapas en långvarig upplevelse av brist på autonomi och integritet. Samtidigt exkluderas de unga från gängse konsumtionsmönster och
därmed sociala relationer. Dessutom präglas relationerna till offentliga institutioner såsom
socialtjänsten av stigmatisering och skamkänslor (Angelin 2009).
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Att inte ha någon annan inkomst än försörjningsstöd resulterar i en slags ”dubbel
vanmakt” (Angelin 2009: 234). Denna vanmakt innebär dels en ansamling och ett ömsesidigt
förstärkande av olika typer av välfärdsproblem och dels en kraftigt nedsatt förmåga att
kunna hantera just dessa problem. Långvarigt försörjningsstöd innebär dock inte bara svag
förankring på arbetsmarknaden. Det innebär även försämrad hälsa och förutsättningar för
politiskt deltagande. Det kan även innebära svårigheter i fråga om möjligheter till utbildning
(Bergmark & Bäckman 2011). Familjer med försörjningsstöd, svag förankring på arbetsmarknaden och svag utbildningsbakgrund kommer dessutom, jämfört med befolkningen i
övrigt, oftare i kontakt med socialtjänsten för olika insatser. Här befinner sig särskilt barn
och unga i en särskilt utsatt position (Davidson & Bredmar 2012). Exkluderingens mekanismer är med andra ord, liksom dess effekter, sammanflätade.
Den ökade inkomstspridningen leder även till allt mer begränsad social mobilitet (Fritzell 2011). Detta gäller framför allt dem med allra högst inkomst, vars ekonomiska ställning
är tämligen beständig över generationer. Sociala positioner, såväl höga som låga inkomster,
tenderar att reproduceras över generationer. En uppväxt i en hemmiljö präglad av fattigdom
ökar risken för fattigdom och sannolikheten att med sådana förutsättningar bli höginkomsttagare kan beskrivas som ”utomordentligt liten” (Fritzell 2011: 47; Jonsson m.fl. 2010). När
fattigdom reproduceras över generationer och rumsligt koncentreras till vissa specifika områden tenderar gränserna mellan inkluderade och exkluderade att befästas och bli allt svårare
att överskrida (Fritzell 2011).
Sociala och ekonomiska villkor under ungdomstiden är avgörande för individers
framtidstro (Alm 2014). Ungdomars framtidstro är generellt sett tämligen ljus. Däremot
finns stora variationer mellan olika bostadsområden. Ungdomar i ”utanförskapsområden”,
och då i synnerhet tjejer, ”tenderar att se mindre ljust på framtiden än unga som bor i mer
resursstarka områden” (Alm & Brännström 2011: 243). Detta gäller oberoende av faktorer
relaterade till utbildning, socioekonomiska villkor och etnicitet – snarare tycks tilltron till
framtiden formas av boendemiljön som sådan. Dessutom bidrar negativa bilder av framtiden i sin tur till att återskapa och ytterligare förstärka den sociala exkluderingen (Alm &
Brännström 2011; Hertzberg 2007).
Återigen, nu med ljuset riktat mot den ekonomiska utsattheten och dess villkor, framstår det tydligt hur materiella förutsättningar samspelar med och villkorar symboliska dimensioner och subjektiva erfarenheter av social exkludering. Centralt här är hur betydelsen
av förankring på arbetsmarknaden och inkomst från lönearbete blivit allt viktigare för tillgång till välfärd och möjligheter till att ta del av sociala rättigheter. Möjligheter till deltagande på arbetsmarknaden är ojämlika, inte minst för ungdomar och särskilt för personer
med utländsk bakgrund. Också detta utgör förhållanden som unga i ekonomisk utsatthet
måste förhålla sig till och det kommer till uttryck inte minst ifråga om bristande tilltro till
möjligheterna till försörjning och till sina egna framtidsutsikter. Särskilt visas att det långvariga beroendet av ekonomiska stöd som är villkorade efter behov skapar upplevelser av
både vanmakt och bristande autonomi. Återkommande villkorande av ekonomisk trygghet
genom försörjningsstöd synliggör ojämlika villkor att realisera sociala rättigheter. På så sätt
etableras gränser av materiell karaktär i ungas förståelse av sig själva och av samhället i stort.
Värt att nämna här är också hur dessa gränser – materiella, symboliska och subjektiva – ger
kroppsliga avtryck i form av ohälsa, både i nutid och framtid. I dessa avseenden manifesteras bristande jämlikhet och i synnerhet bristande reella möjligheter till medborgerligt deltagande på lika villkor. Här har utbildning traditionellt sett beskrivits som en möjlighet att
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rusta unga med kompetenser för att konkurrera på arbetsmarknaden och därmed möjliggöra egen försörjning och självständighet samt som en välfärdsstatlig insats för att kompensera för de ojämlika möjligheter och villkor som den ekonomiska ojämlikheten skapar.
I följande avsnitt riktas följaktligen ljuset mot utbildningen, dess möjligheter att utgöra en
kompensatorisk arena och en plats för att realisera drömmar om framtiden.
Utbildningens exkluderande mekanismer
Utbildning tillhör en av medborgarskapets mest centrala sociala rättigheter. Utbildning är
inte minst ett av välfärdsstatens främsta medel för att åstadkomma social mobilitet, kompensera för ojämlikheter och för att realisera individuella framtidsdrömmar. När det gäller
utbildning så finns ett starkt samband mellan socio-ekonomisk bakgrund och skolresultat,
där barn från resurssvaga hem riskerar svagare eller ofullständiga betyg, att hoppa av skolan
och inte studera vidare på universitet- och högskola (Vinnerljung m.fl. 2010). Det finns
med andra ord inom utbildningsväsendet ett inslag av socioekonomisk reproduktion
(Carlbaum 2012; Dovemark & Beach 2016). Barn från resurssvaga hem har dessutom
”mycket höga överrisker för ogynnsam utveckling” med avseende på psykosociala problem
senare i livet (Vinnerljung m.fl. 2010: 228). Därtill är sambanden mellan låg utbildning och
förhöjda risker för ohälsa, sociala problem och i förlängningen för tidig död bekräftade i
tidigare forskning (Vinnerljung m.fl. 2010).
I och med att de socio-ekonomiska villkoren är lokaliserade i den urbana geografin så
utgör rådande socio-ekonomiska segregationsmönster också en grogrund för ojämlikheter
när det gäller utbildning. Dessa ojämlikheter har ytterligare förstärkts genom en rad utbildningsreformer som införts sedan tidigt 1990-tal, inte minst kommunaliseringen, det fria
skolvalet och den fria etableringsrätten för friskolor (Axelsson 2014) – något som i sig urholkar idén om en likvärdig skola som utgör en mötesplats och integrativ kraft (Sernhede
2011a; Trumberg 2011; Dahlstedt & Trumberg 2017). Sedan 1990-talet har skolsegregationen, framför allt i de större städerna, tilltagit där skolan i allt högre grad kommit att struktureras efter social och etnisk bakgrund (Axelsson 2014; Kallstenius 2014; Wigerfelt 2014).
I linje med de senaste decenniernas utbildningspolitiska reformer med fokus på den
enskilde elevens och förälderns val av och ansvar för utbildning så har betydelsen av aktiva
val och en stödjande lärandemiljö i hemmet ökat. Därmed har de ojämlika villkor som
hemmiljön erbjuder kommit att bli ytterligare en faktor som bidrar till fördjupad skolsegregation (Dahlstedt 2009b). Inte minst kan skolsegregationen förstås i relation till föräldrars
utbildningsnivå: Barn till föräldrar med låg utbildning presterar i regel sämre och skolor i
socio-ekonomiskt utsatta områden har under 2000-talet fått en allt högre andel av elever
från just sådana hemförhållanden (Gustafsson 2010). Skolsegregationen har dessutom ytterligare förstärkts med en ökad andel barn med utländsk bakgrund och mottagandet av
utomeuropeiska migranter, särskilt i storstädernas förortsmiljöer (Andersson m.fl. 2010).
I en studie av skolval i Stockholm visar Bunar och Kallstenius (2008: 11) på hur valfrihetsreformerna har bidrag till att skapa ”vinnarskolor i innerstaden och förlorarskolor i
förorten”. Ett aktivt skolval är den strategi som barn och föräldrar använder för att hantera
de strukturellt ojämlika villkor som råder inom utbildningssystemet. De skilda villkoren
skapar bland barn och föräldrar en vilja att söka sig bort från skolor i utsatta delar av den
segregerade stadsmiljön (Lindbäck & Sernhede 2010; Kallstenius 2014). När det gäller aktiva skolbyten från förorterna till innerstaden är det framför allt två huvudsakliga anledningar som elever och deras föräldrar anger: dels upplevelsen av en negativ utveckling i
förortsskolan, med allt för dåliga förutsättningar för lärande, dels förhoppningar om en
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bättre lärandemiljö i innerstadsskolan. Här betonas inte minst frånvaron från elever som
talar svenska som modersmål som ett huvudproblem i förortsskolan. Skolbytet utgör härmed en slags symbol för och strävan efter inkludering, att närma sig ”svenskheten”. För de
enskilda barnen har bytet ofta upplevts som positivt, i form av högre förväntningar och
bättre förutsättningar för lärande. Samtidigt har skolbytet i många fall inneburit ett accentuerat annorlundaskap i mötet med det svenska normalsamhället, inte minst genom att barnen blir medvetna om omgivningens föreställningar om ”förorten” och dess invånare (Kallstenius 2014).
Paradoxalt nog har valfrihetsreformen bidragit till både ökad segregation och ökad
integration. Skolvalet kan innebära integration för enskilda studiemotiverade och resursstarka elever, som ett sätt att få tillgång till sociala sammanhang som inte begränsas av boendesegregation. Samtidigt bidrar just denna utflyttning till att skolorna homogeniseras i
den meningen att elevsammansättningen blir allt mindre blandad och skolor i olika områden allt mer kommer att skilja sig från varandra. Med andra ord: ur ett samhällsperspektiv
förstärks segregationen (Kallstenius 2011; Bergnéhr 2012; Ambrose 2017).
Om vi jämför de skolor som har högst respektive lägst genomsnittsbetyg så framträder skolsegregationen tydligt. När det gäller skolorna med högst genomsnittsbetyg kan vi
bland annat konstatera att det är dessa skolor som har lägst andel elever som saknar behörighet till gymnasieprogram. Dessa skolor är dessutom belägna i områden med en befolkning som är högutbildad och fast förankrad på arbetsmarknaden. Dessa områden har vidare
en låg andel invånare med utländsk bakgrund. När det gäller skolorna med lägst genomsnittsbetyg så gäller det rakt motsatta: Där finner vi högst andel elever som saknar behörighet till gymnasieprogram. Skolorna är belägna i områden med en befolkning som är lågutbildad och saknar fast förankring på arbetsmarknaden. Dessa områden har en hög andel
invånare med utländsk bakgrund (Kallstenius 2014).
Gustafsson (2010) visar i en studie av en av landets förortsskolor på hur skolsegregation och bristande resurser kan skapa en spiral av accelererande exkludering. När skolan
inte kunde upprätthålla tillräckligt ambitiösa pedagogiska arrangemang som förmår kompensera för de ojämlika villkor som hem- och boendemiljön erbjuder så valde eleverna med
störst ekonomiska och kulturella resurser att söka sig till andra skolor. På grund av detta
minskade elevunderlag – och därmed – minskade ekonomiska resurser, fick skolan ännu
sämre förutsättningar för att bibehålla en ambitiös pedagogisk verksamhet. Samtidigt som
skolan hade en mycket resurskrävande elevgrupp. I denna neråtgående spiral riskerar det
att skapas en ”utanförskapets utanförskapsskola” (Gustafsson 2010: 75). Skolan som är
lokaliserad i ett område som redan är socialt och ekonomiskt utsatt successivt förlorar de
mest resursstarka eleverna till andra skolor, vilket gör att skolan får en allt mer homogen
elevsammansättning, med allt sämre förutsättningar för lärande och allt mer begränsade
tillgång till andra sociala sammanhang. På så sätt bidrar det fria skolvalet, på ett kollektivt
plan, till att selektera och upprätthålla segregation (Ambrose 2017).
I ett utbildningslandskap som är allt mer präglat av valfrihet och konkurrens har det
blivit helt nödvändigt för skolor, inte minst i städernas utsatta förortsområden, att profilera
sig och bli konkurrenskraftiga. Enligt denna konkurrensens logik tvingar förorternas skolor
att ägna allt större uppmärksamhet på arbetet med image, på bekostnad av pedagogisk utveckling (Bunar 2009). Lunneblad (2010) lyfter till exempel fram en svagpresterande skola
som i denna konkurrenssituation tar hjälp av en privat stiftelse för att utarbeta en framgångsrik bild av skolan, genom att profilera skolan tillsammans med media och lokala poli-
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tiker. För att kunna hävda sig i konkurrensen är dock skolor i utsatta områden särskilt drabbade av ryktet som ”förortsskola” eller ”invandrarskola”, vilket gör det svårt att positionera
sig på marknaden. Även detta tenderar i sin tur att återskapa rådande mönster av segregation (Ambrose 2017).
För att skolan som mötesplats ska bidra till integration är det viktigt att mötet mellan
olika skolmiljöer sker på ömsesidiga villkor, så att mötet inte sker på privilegierade gruppers
villkor (Bunar 2008, 2010). Ett grepp som har prövats för att åstadkomma integration med
skolan som arena är omfattande elevflyttningar. Wigerfelt (2014) har beskrivit hur klasser i
årskurs 6 och 7 flyttades från en skola i ett socialt utsatt område till en skola med högre
anseende i ett annat område. Erfarenheten från denna omflyttning visade att det fanns elever från det mer utsatta området som lyckades skapa kontakter med barn från det andra
området och som därmed fick möjligheter till svensk språkutveckling och inkludering. Samtidigt fanns elever som hade svårigheter att finna tillhörighet på den nya skolan, vilket snarast förstärkte känslor av annorlundahet. För dessa barn förtydligade skolbytet det omgivande samhällets negativa föreställningar om dem vilket negativt påverkade den egna självbilden. I relationerna mellan barnen från de olika områdena fanns en uppenbart hierarkisk
relation där den ena gruppen var norm som den andra gruppen skulle anpassa sig till (Wigerfelt 2014).
Sammantaget har rådande segregationsmönster tillsammans med det fria skolvalet bidragit till att den svenska skolan blivit allt mer segregerad och allt mindre likvärdig. Förutsättningarna för att skolan ska kunna fungera som en mötesplats och en arena för att kompensera för ojämlika villkor och sociala skiljelinjer har därmed starkt försämrats (Sernhede
2011; Trumberg 2011) – de samlade effekterna av dessa förändringar kan inte minst skönjas
i städernas förortsområden. Materiella villkor som boendesegregation och ekonomisk
ojämlikhet kommer här till konkreta uttryck också på utbildningens område. Dessutom
förstärks denna process av social exkludering genom en rad segregerande mekanismer
ifråga om exempelvis skolval och betydelsen av stödjande hemmiljö.
Den ekonomiska och geografiska ojämlikheten ger här uppenbart ojämlika förutsättningar för reell tillgång till utbildning som social rättighet och därmed möjlighet att realisera
sitt medborgarskap. I allt väsentligt skapas här ojämlika förutsättningar att delta i samhället
– kanske inte främst genom att delta på arbetsmarknaden, utan särskilt genom förmåga och
reella möjligheter att känna till och delta i såväl formell som informell politisk aktivitet. Här
framstår tillgången till sociala rättigheter såsom utbildning som en förutsättning för deltagande i politiska sammanhang och därmed möjligheten att utöva ett politiskt medborgarskap. I följande avsnitt riktas ljuset mot den politiska exkluderingens mekanismer.
Den politiska exkluderingens mekanismer
Forskning tyder på att städernas sedan länge konstaterade geografiska polarisering tycks följas
av en allt mer framträdande politisk polarisering, där städernas förorter, enkelt uttryckt, förpassas till ”politikens skuggsida” (Strömblad 2003; jfr Nord & Nygren 2002).
Bland boende i utsatta stadsdelar är deltagandet i val till kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdag avsevärt lägre än riksgenomsnittet. När det gäller röstande finns ett
tydligt samband med både andelen utrikes födda och högutbildade boende i stadsdelarna
(SCB 2015). Vid 2014 års riksdagsval var valdeltagandet i riket som helhet 85,8 procent.
Bland de tio valdistrikt i landet som hade högst valdeltagande hade samtliga mindre än 12
procent utrikes födda bland de röstberättigade. Dessa distrikt hade dessutom en jämförelsevis stor andel högutbildade. Allra högst valdeltagande uppmättes i valdistriktet 137 Södra
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Kungsängen i Uppsala, där röstandet uppgick till hela 94,9 procent. Bland de tio valdistrikt
i landet som hade lägst valdeltagande hade – med ett undantag – mer än hälften utrikes
födda bland de röstberättigade. Undantaget från detta mönster var valdistriktet Oscar 1, på
Djurgården i Stockholm, där 44 procent av röstberättigade är utlandssvenskar.
Sambandet mellan andelen utrikes födda i ett valdistrikt och valdeltagande illustreras
i Figur 2.2. I riksdagsvalet 2014 fanns det i landet 172 valdistrikt där mer än hälften av de
röstberättigade var utrikes födda. Värt att framhålla är samtidigt att dessa områden präglas
av stark ekonomisk utsatthet och generellt sett lägre utbildningsnivå. Inget av dem hade ett
valdeltagande på mer än 80 procent. 157 av dem hade ett röstande som understeg 70 procent.
Figur 2.2: Valdeltagande i 2014 års riksdagsval i valdistrikt efter andel utrikes födda

Källa: SCB 2015
Mönstret går igen i kommunalvalet. Låt oss illustrera skillnaderna när det gäller röstande i
2014 års kommunalval genom att jämföra de två av Stockholms valdistrikt som uppvisade
det högsta respektive det lägsta valdeltagandet (Stockholms stad 2015). Medan valdistriktet
Västerled 15 i Ålsten hade det högsta valdeltagandet, med 94,8 procent, så hade valdistriktet
Spånga 22 i Rinkeby det lägsta, med 40,8 procent. Differensen mellan dessa båda områden
är alltså hela 54 procentenheter. Motsvarande skillnader mellan de valdistrikt som har högst
respektive lägst röstande i kommunalvalen återfinns även i Göteborg och Malmö. I övriga
kommuner finns också påtagliga skillnader, även om de inte är lika stora.
Utrikes födda är underrepresenterade i politiska församlingar på kommun-, landstings- och riksnivå (Dahlstedt 2015b). Efter valet 2014 är andelen utrikes födda omkring 8
procent bland de valda på samtliga tre politiska nivåer. Över tid har det visserligen skett en
ökning av andelen utrikes födda, framför allt i riksdagen, där andelen 1991 inte var mer än
2 procent. Samtidigt har dock andelen utrikes födda ökat i befolkningen som helhet. 2014
utgjorde de utrikes födda 17 procent av de röstberättigade i kommunalvalet 2014 och 12
procent i riksdagsvalet (SCB 2016).
Underrepresentationen är tydligare i mer prestigefyllda politiska församlingar, exempelvis kommunstyrelsen, än i mindre prestigefyllda organ, exempelvis facknämnder. Dessa
statusmönster kommer även till uttryck i skillnader beroende på det politiska uppdragets
karaktär. Andelen utrikes födda är störst bland ersättare och minst bland ordförande och
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vice ordförande. Mönstret gäller andelen utrikes födda på olika poster inom både kommun
och landsting. Motsvarande mönster gäller unga i åldern 18-29 år (SCB 2016).
Underrepresentationens mönster återspeglas, liksom valdeltagandets, även i den urbana geografin. I 2014 års val hade boende i utsatta stadsdelar nämligen avsevärt lägre andel
nominerade och även valda till kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdag än i övriga
områden och i riket som helhet (Edling 2015).
Frågan om underrepresentation handlar inte bara om huruvida olika grupper i samhället har möjlighet att föra sin talan och ge uttryck för sina intressen (talet för), utan även
om hur olika grupper representeras, i meningen hur de framställs, i den politiska debatten
(talet om), inte minst i termer av politiska problem i behov av särskilda åtgärder (Dahlstedt
2005). När det gäller förortens unga så har de i den massmediala och politiska debatten
tenderat att porträtteras som endera passiva, med avseende på bristfälligt deltagande i formella politiska och civilsamhälleliga sammanhang samt oförmåga att göra aktiva val, eller
som missriktat aktiva i form av olika slags ordningsstörande aktiviteter (Ekholm 2017a,
2017b; Kings 2011).
När demokratiska institutioner till följd av segregationsmönstren i samhället inte
framstår som tillgängliga för dem som bor i stadens periferier, när de resurser som krävs
för att delta inte framstår som möjliga att tillägna sig, när demokratin så att säga tycks reserverad för dem som redan har tillgång till dessa resurser, då tenderar människor med
svaga resurser att utveckla en allt mer reserverad hållning gentemot de demokratiska institutionerna, vilket riskerar att ytterligare förstärka den sociala exkluderingen (Dahlstedt
2005).
Vid sidan av deltagande i form av formellt parlamentariskt deltagande utgör det civila
samhället en viktig arena för deltagande för de boende i förorten, inte minst för de unga. I
en jämförelse mellan fritidsaktiviteter bland högstadieelever i lågstatus- och högstatusområden framkommer dock bland elever i lågstatusområden ett glapp mellan viljan att engagera sig i ideella föreningar och att faktiskt engagera sig (Elofsson m.fl. 2014). I lågstatusområden finns vidare en överrepresentation av unga utrikes födda som inte deltar i skattefinansierade kultur- och fritidsaktiviteter och som inte är medlemmar i några ideella föreningar (Nordstrand 2017). Bland dem som avstår aktivitet uppges ekonomiska resurser vara
den främsta orsaken. I dessa områden finns även en större andel utrikes födda killar som
uppger att det finns allt för lite att göra på fritiden. Här är det vidare färre utrikes födda
tjejer som idrottar och fler som är ”inaktiva på sin fritid” (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor 2014: 9).
På ett liknande sätt visar statistik från Stockholms stad avseende medlemskap i idrottsföreningar bland högstadieelever, lägst andel i områden med sämre socioekonomiska
förutsättningar, såsom Skärholmen och Rinkeby-Kista. I dessa områden är också andelen
medlemskap bland flickor avsevärt lägre, 14 respektive 15 procent, jämfört med 34 procent
för genomsnittet för staden som helhet.
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Tabell 2.3: Medlemskap i idrottsförening för ungdomar på högstadiet, år 2013, procent
Pojkar
Flickor
Enskede-Årsta-Vantör
58
40
Bromma
52
57
Norrmalm
48
41
Farsta
47
29
Östermalm
44
32
Rinkeby-Kista
40
15
Skärholmen
34
14
Stockholms stad
47
34
Källa: Stockholms stad 2015
När det gäller att förstå förortens lokala civilsamhälle så menar Kings (2011) att det är viktigt att förstå att aktiviteten i förorten kan ta sig lite andra uttryck än i det traditionellt
svenska civilsamhället. Hon visar bland annat hur rådande segregationsmönster ger upphov
till en organisering av föreningslivet som huvudsakligen baseras på etnokulturell grund. Det
innebär inte nödvändigtvis att sådana föreningar bedriver någon specifik verksamhet eller
kan förstås utifrån en idé om etnokulturell homogenitet. Det innebär bara att grunden för
medlemskap och inkludering är etnokulturell. Kings visar på betydelsen av lokala föreningar
till exempel när det gäller att erbjuda mötesplatser och sociala nätverk för de boende. Dessutom kan de boende genom föreningslivet få tillgång till service eller tjänster som offentliga
verksamheter på annat sätt inte förmår tillhandahålla. I de föreningar som Kings studerat
utgör hemlandsorienterade verksamheter inget särskilt centralt inslag.
Inom det civila samhället har annars föreningar bildade på etnokulturell grund beskrivits som en viktig arena för deltagande för människor med utländsk bakgrund, i förortsmiljöer liksom i andra miljöer (Osman 2014; Dahlstedt & Hertzberg 2011a). Sådana föreningar
kan fungera som en viktig aktör både inåt, genom att mobilisera en grupp människor som
delar en gemensam bakgrund, och utåt, med fokus på att företräda gruppens intressen i
politiska sammanhang (Dahlstedt 2015b). De kan därmed utgöra viktiga politiska förbindelselänkar som gör det möjligt att kommunicera med myndigheter och organisationer.
Hosseini-Kaladjahi (2006) har exempelvis i en studie av stadsdelssatsningar i Fittja visat på
hur föreningar bildade på etnokulturell grund har utgjort en viktig resurs när det gällt att
engagera och mobilisera lokalbefolkningen för att träda i dialog med myndigheter och lokala politiker.
Samtidigt har det noterats att boende med bakgrund i andra länder inte nödvändigtvis
är rotade bara i den lokala miljön och begränsade av tillhörighet till en specifik nationell
kontext. Uppkomsten av kulturella diasporor pekar på former av tillhörighet och gemenskap, liksom politisk aktivitet, som är transnationell, det vill säga inte avgränsade av nationalstaten. Dessa former av gemenskap, till exempel den kurdiska, möjliggör organisering för
synlighet och erkännande, som kan riktas mot både forna hemländer – reella eller mytologiska – och det nuvarande bosättningslandet Sverige. Diasporan kan dock ha fler förankringspunkter. För att ta den kurdiska diasporan som exempel: den tar form genom en bred
repertoar av transnationella aktiviteter – politiska, sociala, kulturella och ekonomiska – som
binder samman kurder i en rad olika stater till en gränsöverskridande, transnationell gemenskap (Khayati & Dahlstedt 2014). Lalander (2006, 2009) har visat på en liknande dynamik
bland unga med bakgrund i Chile: i en svensk förortstillvaro formad av stigmatisering och
exkludering blir samhörighet baserad på chilensk nationalitet ett viktigt medel för att skapa
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sociala nätverk och en känsla av gemenskap. Denna gemenskap är inte enbart lokalt förankrad, utan den är även global. Den knyter samman människor som befinner sig på olika
platser runtom i världen, bland annat i Chile, över generationer, från äldre uppvuxna i Chile
till unga födda och uppvuxna i Sverige.
”Nationalstaten är i detta sammanhang överspelad”, noterar Sernhede (2006: 275) i
en studie av ungdomars gemenskapande i Göteborgsförorten Angered (eller Los Angered
som området framträder i relation till känslor av samhörighet och identifikation med områden i Los Angeles). Sernhede pekar på hur ungdomar utifrån sina erfarenheter av stigmatisering och konflikt med ”de innanför” skapar en känsla av gemenskap och samhörighet
som inte bara förankras i den avgränsade förorten. Denna känsla av gemenskap och samhörighet kan dessutom länka samman förorten med andra grupper av exkluderade områden
runtom i världen.
Som ett svar på upplevelser av annorlundahet skapar de unga särskiljande gemenskaper – inte minst genom populärkulturens repertoar av expressiva uttryckssätt – som ett
sätt att få det erkännande som skolans vertikala strukturer inte förmår erbjuda (Sernhede
2011b). För de unga utgör populärkulturen, och inte minst hiphopen (Sernhede 2002; Sernhede & Söderman 2010), en arena där det pågår en livaktig förhandling som inte bara åskådliggör den stigmatisering och exkludering som drabbar de boende i förorten, utan som
också ingjuter en känsla av stolthet över att leva och verka på dessa platser på den svenska
urbana geografins baksida (Dahlstedt 2005). Redan mot slutet av 1990-talet noterade Ålund
(1997: 13) en uppkomst av proteströrelser bland unga i stadens utkanter, ”inte sällan tvärs
över etniska grupper”. Hon pekade på hur kulturen stod i fokus för dessa rörelser:
Här kan man möta en expansiv konstnärlig utveckling med avantgardistiska förtecken och
med politiska undertoner som kommer till uttryck i text, ton och bild. Antirasism, krav på
jämlikhet, angrepp mot diskriminering matchas med reggae och hip-hop-inspirerade uppmaningar till självrespekt, stolthet och solidaritet. Situationen påminner oss om 1970-talets politiska och konstnärliga stämningar bland Storbritanniens svarta: ”Get up, stand up … stand
up for yo’ rights.”

På 2000-talet har en rad forskare återigen pekat på en allt mer högljudd mobilisering av just
unga i förorter runtom i landet (Schierup m.fl. 2014; Ålund & Léon Rosales 2017). Avsaknaden av utrymmen för demokratiskt deltagande och reella möjligheter att göra sina röster
hörda har skapat frustration och en reserverad hållning bland unga, gentemot olika arenor
i samhället som upplevs som reserverade och exkluderande. De senare årens oroligheter i
form av stenkastning mot polis och utryckningsfordon har här lyfts fram som uttryck för
en sådan frustration bland de unga (de los Reyes m.fl. 2014; Stigendal 2016). Stigendal
(2016) menar att stenkastningen illustrerar hur ungdomar i utsatta stadsdelar delvis är utestängda från samhället, att de genom sin reaktion mot exempelvis brandmän som representanter för samhället riktar sitt agerande gentemot det som de inte får tillhöra och de möjligheter som de inte får tillgång till. Samtidigt kommer ungdomarna genom stenkastningen
att på sätt och vis leva upp till den normavvikelse som tillskrivs hela deras tillvaro i den
utsatta stadsdelen, att vara annorlunda, avvikande och exkluderad. Samhället består av en
mångfald av regler och relationer som hela tiden skapas och omförhandlas; därmed finns
det människor som är delaktiga i detta skapande, men där finns också de människor, i synnerhet unga, som anses sakna möjligheter till delaktighet och inflytande. För delaktighet
kan villkoren framstå som stränga: villkoren är att vara frisk, förvärvsarbetande, ekonomiskt
resursstark, ha formella skolbetyg och agera på ett sätt som bekräftar rådande normer (vilket
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alltså inte innebär stenkastning). Stenkastningen blir ett sätt att manifestera dessa gränser
och sina begränsade möjligheter till delaktighet och sin position utanför.
I relation till dessa oroligheter har frustrationen bland de unga samtidigt varit en grogrund för framväxten av en urban rättviserörelse. Även om förortsbaserade organisationer
som Megafonen, Pantrarna och Hassela ungdomsrörelse fortfarande bara utgör en mindre
del, om än växande, av det samlade civilsamhället så har de satt tydliga avtryck i samhällsdebatten – i protest mot stigmatisering, ojämlikhet och en accelererande nedrustning av
välfärden (Schierup m.fl. 2014; Ålund & Lèon Rosales 2017). De har här haft viktig roll
som kanaler som kunnat artikulera en röst som annars sällan kommer till tals i den offentliga
debatten, förortens unga. I detta arbete återanvänder rörelserna inte minst metoder från
traditionella sociala rörelser, där organisering sker av och för de unga, med självutveckling
och folkbildning för att ge röst åt de unga (Kings 2014).
Med avseende på olika former av politiskt och samhälleligt deltagande framstår det
som särskilt tydligt hur de materiella förutsättningarna i fråga om rumslig och ekonomisk
segregation – därtill förstärkta genom ojämlikhet när det gäller utbildning – kommer till
uttryck i politiskt och samhälleligt deltagande. Ojämlikheten och segregationen illustrerar
påtagligt hur idealen om medborgerlig jämlikhet i praktiken är begränsade. Tillgången till
sociala och politiska rättigheter må vara formella, men de är inte substantiella i den mening
som kan förväntas med avseende på likvärdigt medborgarskap. Materiella villkor och medborgerliga ideal, eller spänningen dem emellan, utgör en spelplan där ungas subjektiva förståelser av sig själva, samhället och politiken formas. Här formas politisk exkludering, men
samtidigt olika former för motstånd och politisk aktivitet.
Avslutande diskussion
Vi har i detta kapitel lyft fram de samverkande effekterna av social exkludering, som på
olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förortsområden – och inte
minst för unga. Som analytiskt avstamp har vi haft en bred förståelse av social exkludering
i relation till såväl formella som substantiella rättigheter (civila, politiska men framför allt
sociala). Tillsammans formar dessa olika typer av rättigheter villkoren för de ungas deltagande i samhällsgemenskapen. I kapitlet har fyra huvudsakliga dimensioner av social exkludering stått i förgrunden, nämligen: rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; tillgång till
och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering i och
genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv.
Den sociala exkluderingens mekanismer i form av arbete och ekonomi, utbildning,
deltagande i politik och civilsamhälle, är rumsligt förankrade och kommer inte minst till
uttryck i allt mer segregerade stadsmiljöer. Särskilt till förortsmiljöer i städernas utkanter
koncentreras människor vars levnadsvillkor i relativt högre utsträckning än i andra områden
i städerna präglas av utsatthet, resursbrist och rumslig exkludering.
De svenska städerna blir allt mer rumsligt segregerade. Med segregationen koncentreras social exkludering till ekonomiskt utsatta områden med en hög andel utrikes födda.
Denna områdesspecifika utsatthet återskapas genom en rad grannskapseffekter, exempelvis
en lägre tillit och särskild utsatthet för vissa typer av brottslighet. Till den rumsliga exkluderingens mekanismer hör inte minst stigmatiseringen av de boende och om livet i den
urbana periferin, som bidrar till att skapa områdena och dess invånare som annorlunda och
avvikande i förhållande till det som kommit att definieras som samhällets normalitet – innanförskap.
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Ekonomisk resursbrist och fattigdom, både hos enskilda unga och hos familjer där
unga växer upp, är en nyckelfaktor för att förstå den sociala exkluderingens dynamik. Fattigdom utgör både en orsak till och en effekt av exkludering. Det är ur flera hänseenden
ogynnsamt att växa upp i resurssvaga familjer och bostadsområden. Risken för framtida
arbetslöshet och ohälsa är stor. Störst är den bland utrikes födda. En svag förankring på
arbetsmarknaden utgör i sin tur en orsak till fattigdom och fortsatt social exkludering. Ekonomisk utsatthet bidrar dessutom till att forma ungas framtidstro, där det finns en stor risk
för uppkomsten av misstro.
Utbildning är en möjlighet till social mobilitet och ett medel för unga att bli delaktiga
medlemmar i samhället. Skolan är samtidigt en plats där det segregerade samhället gestaltar
sig. I flera avseenden bidrar rentav skolan till att upprätthålla och förstärka segregation.
Liksom städerna i sin helhet blir skolorna i olika delar av städerna allt mer homogena när
det gäller elevsammansättning, sociala villkor och prestationer. Denna homogenisering bidrar, tillsammans med ojämlika hemförhållanden och möjlighet till stöd från föräldrar, bidrar ytterligare till att befästa rådande segregationsmönster.
Också villkoren för att delta och utöva inflytande över politiken formas av den sociala
exkluderingens samlade effekter, såsom de kommer till uttryck i utsatta förortsområden.
Boende i utsatta områden – särskilt utrikes födda – är underrepresenterade i politiska församlingar och röstar i avsevärt lägre grad än i andra delar av städerna. Vid sidan av den
formella politikens kanaler för deltagande och inflytande erbjuder det civila samhället möjligheter för de boende att delta inte bara i det åtskilda lokalsamhället utan också i sammanhang långt utanför. Deltagandet i frivilligorganisationer skiljer sig dock åt mellan olika delar
av städerna, där deltagandet är lägre i utsatta områden. På senare tid har dock – inte minst
bland unga – frustration och missnöje med rådande sociala villkor varit grogrund för organisering och etablerande av en rad förortsbaserade organisationer i protest mot stigmatisering och ojämlikhet.
Dessa förhållanden har teoretiskt kunnat beskrivas i termer av ett samspel mellan
materiella villkor, symboliska uttryck och subjektiva erfarenheter – där samtliga dessa dimensioner är nödvändiga för att förstå den sociala exkluderingens processer och mekanismer, eller om man så vill det tillstånd som politiskt artikuleras som utanförskap. Genom
den komplexitet av samverkande mekanismer blir det möjligt att se hur de rättigheter som
knyts till medborgarskap beskärs och avgränsas med avseende på de reella förutsättningarna
att delta i olika rumsliga miljöer, utbildningsmässiga eller politiska sammanhang. Även om
de formella möjligheterna finns, är dessa i praktiken reglerade och avgränsade: medborgarskapet är för många unga idag väsentligt beskuret.
Vad som framträtt i kapitlet är bilden av ett segregerat urbant landskap, vari den sociala exkluderingens processer spelas ut. För att förstå den sociala exkluderingens samlade
effekter behöver vi därför undersöka samspelet mellan de olika processer som skapar dessa
ojämlika sociala villkor. Vi återkommer till denna tematik i den tredje och sista delen av
boken, som med utgångspunkt i de ungas egna berättelser handlar om just hur det kan vara
att leva i detta segregerade urbana landskap och om hur de unga på olika sätt tvingas navigera mellan och hantera den sociala exkluderingens mekanismer för att skapa sig en tillvaro
– idag och i framtiden. I de kommande fyra kapitlen, i bokens andra del, riktas dock fokus
mot de interventioner som görs i syfte att möta den sociala exkluderingens samlade effekter,
med siktet inställt på att åstadkomma inkludering. Vi ska här se hur en rad olika interventioner tar form och initieras utifrån en rådande problembild om utanförskapets och utanförskapsområdets problem, där uppmärksamheten och insatserna först och främst riktas
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mot just områdena i städernas utkanter – ”utanförskapsområdena” – och dess unga. Målet
med dessa interventioner är – som vi ska se – först och främst att hantera olika utfall av
den sociala exkluderingens mekanismer som vi här har kartlagt, snarare än att åtgärda deras
dynamik.
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- II INTERVENTIONER
Blivande vuxna i periferi
Frågan är kort, vem ska bli fri?
En herdes eko i en djungel av dörrar
Lås som klickar, gränser som skär
Närande tärande tystnad –
dörrar som stängs, broar som bränns
Närande tärande tystnad –
dörrar som stängs, broar som bränns
Löpsedlar talar om Sverigevänners drömmar
Lyssnandet upphör i marginalen
på Ortens drömmar, på framtidens strömmar
på liv som levs i nya världar
Närande tärande tystnad –
dörrar som stängs, broar som bränns
Närande tärande tystnad –
dörrar som stängs, broar som bränns
Vem vill försvara pyramiden?
Sverigevänners dröm är ortens mardröm
Blivande vuxna i periferi
Frågan är kort, vem ska bli fri?
Närande tärande tystnad –
dörrar som stängs, broar som bränns
Närande tärande tystnad –
dörrar som stängs, broar som bränns
Närande tärande tystnad –
dörrar som stängs, broar som bränns
Närande tärande tystnad –
dörrar som stängs, broar som bränns
Philip Lalander, Närande tärande tystnad, 2017
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3. Lokalsamhället och gemenskapen – viljan att
samverka
Magnus Dahlstedt & Vanja Lozic
United we stand, divided we fall
Together we are what we can’t be alone
Dropkick Murphy’s, Boys on the Docks, 1998

Mot bakgrund av den ökade uppmärksamhet som den senaste tiden riktats mot den sociala
exkluderingens samlade effekter i den svenska urbana geografin, så har det runtom i landet
initierats en bred repertoar av interventioner – i många fall riktade mot just ungdomar. I de
kommande fyra kapitlen ska vi fördjupa oss i några av de interventioner som initierats runtom i landet, i syfte att möta den sociala exkluderingens effekter och med siktet inställt på
att åstadkomma inkludering. De interventioner som berörs i kommande kapitel skiljer sig
givetvis åt på en rad olika punkter – inte minst av den anledningen att de svarar mot högst
specifika lokala villkor och utmaningar. Bland många av de interventioner som initieras
finns samtidigt en rad paralleller.
I detta kapitel ska vi rikta uppmärksamhet mot ett återkommande mönster bland
dessa interventioner med sikte på inkludering – viljan till samverkan. Fokus riktas mot en
bred repertoar av interventioner som under de senaste åren initierats i ett specifikt förortsområde, Norrby, i utkanterna av stadskärnan i en av landets större städer. I relation till
Norrby, liksom i relation till andra liknande områden runtom i landet, ska vi se att det finns
en stark tilltro till lokalsamhället och dess gemenskaper, dess kraft och samlade potential
när det gäller att åstadkomma social förändring. Som vi ska se är denna tilltro dock inte
entydig, utan tvetydig. Lokalsamhället ter sig nämligen som både problem och lösning. Lokalsamhället idag beskrivs som allt för passivt – och behöver så att säga väckas till liv. Samtidigt finns, såsom det beskrivs, en potential – lokalsamhället kan bli mer livaktigt och delaktigt. Hur ska då lokalsamhället mobiliseras, för att dess potential ska kunna realiseras och
social förändring skapas? Det är kring just denna fråga som kapitlet uppehåller sig.
Med utgångspunkt i en undersökning av förnyelsearbete i Norrby är syftet att närmare
undersöka hur samverkan fungerar som ett medel för att på olika sätt mobilisera lokalsamhället och dess goda krafter för att – i sin tur – möjliggöra social förändring. Vi närmar oss
samverkan som en form av styrning, som bygger på gemensamma initiativ och skapande
av relationer mellan en rad olika aktörer – offentliga, privata och frivilliga, såväl i som utanför Norrby. På vilket sätt mobiliseras lokalsamhället genom de interventioner som undersöks i kapitlet? Hur iscensätts samverkan? Vilka relationer etableras mellan de samverkande aktörerna, i och utanför Norrby? Vilka problembilder svarar dessa interventioner
mot – och hur är de tänkt att bidra till att åstadkomma social förändring?
Samverkan – ett tidens tecken
Innan vi närmar oss Norrby och hur viljan att samverka där kommer till uttryck i mobilisering av det lokala samhällets gemenskaper, låt oss först ge en kort historisk inramning. Vi
inleder den med ett konkret exempel, hämtat från Norrköping och närmare bestämt förorten Hageby. Hageby är ett av de områden i Norrköping som under det senaste decenniet
varit i förgrunden för den lokala politiska debatten om segregation och utanförskap (se
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Lalander 2009). I området har det initierats ett stort antal interventioner med målet att bidra
till inkludering. Bland dessa interventioner hittar vi Portalen, en organisation som initierades 2011 av det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder. Organisationen har i sitt arbete
med att bistå asylsökande att etablera sig i det svenska samhället, i massmediala sammanhang återkommande lyfts fram som ”ett gott exempel på integration” (t.ex. Norrköpings Tidningar, 2017-08-22).
Organisationen påminner i mångt och mycket om de interventioner vi kommer att
fördjupa oss i senare i detta kapitel. Portalen är organiserad i form av ett sektorsövergripande samarbete mellan Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Svenska kyrkan, ABF, Marieborgs folkhögskola och Migrationsverket. ”Vi måste mobilisera och göra det tillsammans”, poängterar Thomas Lindqvist, stadsutvecklare på Hyresbostäder och en av initiativtagarna till Portalen, i en intervju. ”Det finns inga andra alternativ. Antingen engagerar
vi oss och hjälper människor eller så får vi problem” (ibid.). Viljan till samverkan knyter
härmed starkt an till tilltron till mobilisering av både utifrån kommande och lokala krafter.
I fokus för interventionen står arbete, som ett medel för inkludering: ”Det handlar helt
enkelt om att ta tillvara människors kompetens och ge dem redskapen de behöver för att
få ett arbete”, noterar Lindqvist, eftersom ”med jobb följer bostad, kontakter, möten, språket och allt det andra…” (ibid.). Förutom att tillhandahålla redskap som kan vara till nytta
för dem som är aktiva i själva verksamheten så är förhoppningen att interventionen dessutom ska ha en positiv effekt också för dem som inte själva är direkt involverade i verksamheten: ”Dessutom blir de viktiga förebilder för andra vuxna och för sina barn och barnbarn” (ibid.).
Portalen kan till både inriktning och upplägg ses som en tidstypisk intervention, med
social inkludering som målbild. Likt många andra liknande initiativ svarar Portalen mot –
eller möjliggörs av – bestämda problembilder, dels av stadens utanförskapsproblem och
dels av brist på samordning och samarbete när det gäller att motverka just detta problem.
Under de senaste två decennierna har just samverkan varit något av en ledstjärna i den
politiska debatten, i Sverige såväl som i en rad andra länder. Samverkan har i skilda sammanhang lanserats som en lösning på en rad samtida utmaningar. ”Det finns inga andra
alternativ”, som Lindqvist så träffande formulerar saken. Oavsett utmaning tycks lösningen
given – samverkan.
Samverkan i sig är dock inget nytt fenomen i svensk politisk vokabulär. Idén om samverkan mellan statliga myndigheter och olika organisationer var ett av den korporativa
svenska modellens främsta kännetecken, symboliserat av det institutionaliserade samarbetet
mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivarnas och de fackliga organisationerna (Rothstein
& Bergström 1999). Under hela efterkrigstiden har, bara för att nämna ett exempel, samverkan varit en bärande tankefigur inom svensk stadsplanering (Hertting 2003). I den korporativa modellen sattes samförstånd före konflikt (Lewin 2002). En rad intressegrupper
involverades i den korporativa samverkan och garanterades ett visst mått av insyn i och
inflytande över centrala beslutsprocesser. De blev samtidigt allt mer en del av det socialdemokratiska projektet (Ålund & Schierup 1991).
I takt med en allt skarpare kritik mot den svenska välfärdsmodellen föll de korporativa
samverkansarrangemangen samman under 1980- och 1990-talen (Johansson J. 2001; Lindvall & Sebring 2005). Samtidigt fick idén om samverkan något av en renässans på 1990talet, i form av den allt mer utbredda doktrinen om partnerskap (Forsberg 2000). Denna
doktrin kom vid den tiden att bli en ledstjärna i EU:s politiska vokabulär, som en del av en
bredare välfärdspolitik ”förnyelse” (se t.ex. Pierre 1998; Geddes 2000; Jessop 2002).
72

Tilltron till samverkan som ett medel för att åstadkomma förändring är del av den
större omdaning av styrningens rationalitet som beskrivits tidigare i boken (se bokens inledning; jfr Gossas 2006; Mörth & Sahlin-Andersson 2006). En viktig del av denna omdaning rör gränserna mellan privat och offentligt, som aldrig varit huggna i sten, men som
förefaller allt mer porösa. Under de senaste decennierna har över huvud taget statens och
politikens möjlighet när det gäller att styra samhället och dess förmåga att på egen hand
klara av att hantera samtida utmaningar ifrågasatts. I linje med en neoliberal argumentation
har till och med statens anspråk på att styra och ordna samhället utmanats och stegvis urholkats till förmån för ett utökat handlingsutrymme för en uppsjö av ickestatliga aktörer.
En återkommande tankefigur har här varit att samtida utmaningar som utanförskap, globalisering, kriminalitet och terrorism kräver en kraftfull mobilisering av alla de resurser och
goda krafter som finns tillgängliga runtom i samhället – däribland statens. Hållbara lösningar på dessa utmaningar kräver med andra ord samarbete över sektorsgränser, varav staten är en av flera samverkande aktörer, där alla drar i samma riktning. Genom allt mer
utbredda privatoffentliga former av samverkan blir därmed gränserna mellan privat, frivilligt och offentligt allt svårare att dra.
En rad forskare har till exempel visat på hur viljan att samverka under de senaste
decennierna fått stort genomslag inom det brottsförebyggande arbetet (Fleming 2011; Morgan 2011). Olika former av samverkan mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer har i
stora delar av världen – inte minst här i Sverige – lett till att statens maktmonopol när det
gäller brottsbekämpning allt mer har ifrågasatts och försvagats (jfr Coaffee 2010). Istället
har en bred repertoar av samverkande aktörer kommit att involveras i det brottsförebyggande arbetet – allt från skola och sjukvård, fastighetsägare och vaktbolag till ideella föreningar och enskilda medborgare (jfr Sullivan & Skelcher 2002; Andersson 2017). En ledstjärna i detta arbete har varit mobilisering av lokalsamhället (se Petersson 1997; Wahlgren
2014).
Samverkan, styrning och mobilisering av lokalsamhället
Samverkan kan ha många olika innebörder. I elementär mening kan samverkan ses som en
relation mellan två eller flera parter, som kan vara offentliga, privata eller frivilliga. Samverkan kan till sin karaktär vara allt från formell till informell; den kan vara både tillfällig och
mer långvarig; de ingående parterna kan vara allt från individer och kollektiv till sammanslutningar och organisationer. Initiativ till samverkan kan tas av en rad olika intressenter.
I följande kapitel närmar vi oss samverkan utifrån ett perspektiv inspirerat av Foucault
och hans förståelse av makt och styrning (jfr Roelvink & Craig 2004; Larner & Butler 2005;
Palola m.fl. 2006; Dahlstedt 2009c). Utifrån detta perspektiv förstås samverkan som en
form av styrning, som bygger på gemensamma initiativ och skapande av relationer mellan
en rad olika aktörer i samhället – offentliga, privata och frivilliga. I det fall som undersöks i
just detta kapitel är de samverkande aktörerna verksamma såväl i som utanför Norrby.
Dessa relationer verkar inte enligt den konventionella logiken uppifrån och ner eller utifrån
och in, där aktörer utifrån kommenderar eller tvingar fram bestämda handlingar från lokalsamhället i Norrby. Dessa relationer verkar snarare enligt ett under- och inifrånperspektiv,
där den uttryckta viljan är att på olika sätt få Norrbys lokala krafter och gemenskaper att ta
egna initiativ – det vill säga att få Norrby att aktivt ta ansvar för dess egen utveckling (jfr
Larner & Butler 2005). Målet med samverkan är att bidra till att öka Norrbys egenmakt (jfr
Cruikshank 1999).
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Lokalsamhället utgör här ingen statisk arena eller terräng, med en given karakteristik,
bestående av en bestämd uppsättning aktörer, med på förhand givna intressen som är redo
att mobiliseras. För att kunna mobiliseras behöver denna terräng nämligen först göras mobiliseringsbar, det vill säga göras till föremål för skilda aktiverande interventioner (jfr Petersson 1997). Lokalsamhällets skilda gemenskaper kan därmed i sig ses som en teknologi
för styrning, ett slags etiskt-moraliskt fält, snarare än som en uppsättning aktörer som är
fristående från styrningen ifråga (jfr Rose 1999: 176). Hur de interventioner som riktas mot
lokalsamhället konkret gestaltas i specifika kontexter, hur de konkret sätts i bruk och hur
lokalsamhällets skilda gemenskaper låter sig mobiliseras, det är i sig en empirisk fråga som
behöver undersökas närmare. Lokalsamhället kan framträda som både problem och lösning,
beroende på de problembilder som är rådande. Inget är givet på förhand.
Det empiriska underlag som kapitlet baseras på består företrädesvis av deltagande
observationer från nätverkssammankomster genomförda under perioden 2014-17, inom
ramen för ett samverkansinitiativ som etablerats i Norrby, ett förortsområde i en av landets
större städer. Av anonymitetsskäl har vi valt att benämna initiativet Närområdets gemensamma
styrka, NGS. Dessa observationer fokuserar på det trygghets- och säkerhetsfrämjande arbete som under denna period har bedrivits inom ramen för samverkansinitiativet NGS.
Observationerna har kompletterats med dels intervjuer med sammanlagt tjugo representanter för kommunala organisationer (skola, fritidshem och socialförvaltning), blåljusverksamheter och frivilliga organisationer och dels analys av dokument såsom informationsblad
samt internt och externt kommunikationsmaterial. Detta empiriska material kan bidra till
att skapa en förståelse för hur samverkan initieras, organiseras och legitimeras, mot bakgrund av en bestämd problematisering av Norrby som samverkan riktas mot.
Området som samverkan riktar sig mot är beläget i en av landets större städer och har
under lång tid har varit i blickfånget för den offentliga debatten om oroligheter och spänningar i landets förortsområden. I en rad rapporter har Norrby beskrivits som synnerligen
hårt drabbat av bostadssegregation, trångboddhet, fattigdom, arbetslöshet, misstro mot
ordningsmakten och dåliga skolresultat (Polisen 2017; Brottsförebyggande rådet 2012;
Rädda Barnen 2015). I det följande anonymiseras av forskningsetiska skäl samtliga uppgifter som rör individer, platser och enskilda händelser.
Kapitlet är strukturerat enligt följande: Inledningsvis presenteras samverkansinitiativet NGS med avseende på dess mål, riktlinjer och organisationsstrukturer. Därefter belyses
några av de konkreta interventioner genom vilka samverkan sätts i bruk som en lösning på
det som beskrivs som Norrbys problem – såsom dialoger, festligheter, områdesvärdar och
hemma-hos-kvällar. Den fråga som står i förgrunden för vår analys är hur lokalsamhället
skapas och hur det mobiliseras, som ett svar på de problem i Norrby som identifierats. Vi
ska i följande analys visa på hur den repertoar av interventioner för samverkan som riktas
mot Norrby i syfte att åstadkomma önskvärd förändring består i att mobilisera lokalsamhället, dess organisationer och krafter. Denna strävan efter att åstadkomma förändring bygger i sin tur på en vilja att lära och att lyssna. Interventionerna förutsätter med andra ord
relationsbygge, skapande av tillit och ömsesidighet, där en rad samverkande aktörer strävar
efter att överbrygga revir och kortsiktiga intressen. Detta i syfte att kanalisera sina gemensamma krafter i sökandet efter långsiktigt hållbara strategier som kan leda till önskvärd förändring för Norrby och dess boende.
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Förändring genom gemensamma initiativ
Sedan den påbörjades, för snart ett halvt decennium sedan, har samverkansinitiativet NGS
fungerat som en ”tvärsektoriell” samverkan mellan ett femtiotal partners, tillhörande offentlig sektor, privat sektor och frivilligsektorn. Namnet på initiativet, Närområdets gemensamma styrka, är mångbottnat såtillvida att det anspelar på vikten av att fokusera på erfarenheter, kunskaper och styrkor hos samtliga inblandade partners, där strävan är att uppnå
gemensamma mål; betydelsen av gränsöverskridande, kollegialt samarbete; samt framhållande av lokalsamhällets potential och aktiva deltagande.
NGS:s organisation kännetecknas av informella samarbeten och nätverk, där det är
de samverkande parternas engagemang och de lokala behoven snarare än snäva budgetramar och formella avtal som driver verksamheten framåt. Målet med NGS beskrivs som att
med samlad kraft bidra till en förändring där Norrby blir en tryggare, säkrare och mer gemytlig stadsmiljö, där det är möjligt att ”förverkliga sina livsval” (Fältanteckningar 141205,
Kommunikationsmaterial 2014, 2015, 2016). NGS består av sex temagrupper – kultur, utbildning och fritid, arbetsmarknad, sociala relationer och nätverk, trygghet och säkerhet
samt hållbar stadsutveckling – bestående av en uppsättning samverkande partners, med
specifika erfarenheter, intressen och behov. Arbetet i varje temagrupp bedrivs löpande i
form av gemensamma informations- och planeringsmöten (några gånger per år) samt operativa möten där specifika aktiviteter diskuteras, planeras och koordineras.
Även om NSG har ett brett fokus så är det ändå trygghets- och säkerhetsarbetet som
varit särskilt prioriterat, eftersom det har beskrivits som något av en förutsättning för att en
långsiktigt hållbar förändring i Norrby ska kunna åstadkommas. En viktig utmaning består
dessutom i att förändra rådande föreställningar om Norrby och andra delar av staden, de
sätt ”vi uttrycker oss om olika områden och att vi bemöter andras sätt att tala om områden”
(Fältanteckningar 151126). En återkommande fråga inom NSG är därmed arbetet med att
kommunicera en mer positiv bild av Norrby och att ”uppmärksamma alla de framgångar,
stora och små, som vi uppnått längs vägen” (Kommunikationsmaterial 2015).
NGS tar avstamp i följande problembeskrivning: De organisationer som är verksamma i Norrby har hittills misslyckats när det gäller att få bukt med de allvarliga utmaningar som finns i området. Detta till stor del på grund av att gängse arbetssätt har varit allt
för ineffektiva. Dessa arbetssätt har dessutom inte tagit sin utgångspunkt i de intressen och
behov som finns lokalt och de har därmed inte heller lyckats få lokalbefolkningen att engagera sig (Fältanteckningar 151126, 150311; Intervju med temasamordnaren Lo). Temasamordnaren Lo menar att organisationerna inte i tillräckligt stor utsträckning har ”lyssnat” på
lokalbefolkningen. Dessutom är det, som hen uttrycker det, ingen som har en ”helhetsbild
av området”. Hen ser ett allt för ”stuprörsinriktat” arbetssätt som en viktig orsak till varför
tidigare insatser misslyckats med att åstadkomma de förändringar som utlovats. För att det
ska vara möjligt att ta sig an de ”komplexa” problem som hen kan se i Norrby så behöver
stora ansträngningar göras för att ”bryta upp stuprören”:
Om man träffar en individ då ska man kunna se att ”Den här personen har problem med de
här, de här och de här grejerna”. Plocka samman de här grejerna till en enhet så att det blir
logiskt för [individen], istället för att [hen] ska prata först med skolan och kuratorn om alla
de grejer som händer där, sen ska den till socialen och prata om olika grejer där, sen om [hen]
har gjort något dumt, ja då ska [hen] prata med polisen, som skickar individen tillbaka till den
där. Man bollar runt människor för mycket. Samhället är mer och mer komplext.
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Lo riktar skarp kritik mot tidigare arbetssätt, som beskrivs som bristfälligt med avseende på
centralstyrning, ineffektivitet och allmän oförståelse för verklighetens komplexitet. Liksom
andra samverkande partners som deltar i NSG efterlyser Lo dessutom en uppluckring av
den skarpa åtskillnad som tidigare gjorts mellan olika professioner och deras respektive
ansvarsområden. Redan idag görs både många och stora insatser i Norrby, men de beskrivs
som allt för isolerade och ineffektiva, vilket sägs leda till en allt mer utbredd ”projekttrötthet” bland lokalbefolkningen (Kommunikationsmaterial 2015, 2017; Fältanteckningar
141205, 151126). Slutsatsen är att allt för många av de arbetssätt som satts i bruk – i Norrby
liksom i andra delar av staden – baseras på ”enkla och snabba lösningar” som inte fungerar
på ”komplexa problem”.
Även de politiker som ansvarar för hållbar urban utveckling poängterar vikten av att
”gå ifrån stuprörstänkande”, detta eftersom i ”komplexa system så hänger allting ihop”
(skolan, sociala frågor, arbete, boende) – ”delarna måste utgöra en helhet” (Fältanteckningar 170920). Eller, som den ansvarige politikern för urban utveckling i kommunen poängterar: ”Det finns inte något Messiassystem, en stor lösning på så komplexa system, istället måste vi samverka, samköra”. Och i detta sammanhang ses just det lokala som en central
arena. NGS beskrivs här som ett medel för att ”skapa vägar för lokalt engagemang” och
för att ”ta tillvara folks engagemang och initiativ”. När lokalbefolkningen ”är delaktig och
skapar någonting” skapas nämligen bättre förutsättningar för att de insatser som utarbetas
blir både mer långvariga och mer långsiktiga (Fältanteckningar 141205).
I det empiriska material som samlats är det möjligt att se en tydlig röd tråd, nämligen
idén om att det inte går att i förväg utforma lösningar som utgår från enskilda organisationer, deras specifika professionella logik och arbetsdelning. Istället krävs gemensamma
insatser som bygger på samverkan som överskrider organisatoriska och professionella gränser. Tankegången formuleras klart och tydligt i NGS:s avsiktsförklaring: ”Tanken är att aktörernas gemensamma insatser ska bli mer än summan av om var och en arbetade för sig”
(Kommunikationsmaterial 2015). Eftersom ”allting hänger ihop” krävs just samlade insatser (Fältanteckningar 170920).
En annan viktig del av den problembeskrivning som NGS tar avstamp i rör Norrbys
utmaningar, närmare bestämt lokalbefolkningens brist på delaktighet och engagemang, som
i sin tur relateras till lokalbefolkningens etno-kulturella bakgrund och de socioekonomiska
villkor som den lever under, liksom till avståndet mellan organisationernas arbetssätt och
lokalbefolkningens behov (jfr Lozic 2016; Dahlstedt & Lozic 2017a, 2017b). Med utgångspunkt i sitt arbete på en av grundskolorna i Norrby beskriver exempelvis grundskolerektorn
Lee hur föräldrarna ”brytt sig om skolan i liten utsträckning”, detta trots att skolans lokaler
och arbetsmiljö under lång tid har varit mycket otillfredsställande. På motsvarande sätt menar Alex, rektor på en annan grundskola i Norrby, att problemet i hög grad handlar om att:
Det är sällan vi lyckas få många föräldrar till föräldramöten. Den största uppslutningen har
vi av de föräldrar som har ett arbete och har kommit in i samhället, och det är inte alla
föräldrar som har gjort detta. […] Bland mer ekonomiskt starka grupper, där det finns flera
högutbildade föräldrar, [i dessa områden] är skolorna mer ifrågasatta. Det är inte det bästa
för skolan att bli ifrågasatt av föräldrarna, men föräldrarna i [Norrby] är passiva.

Rektorerna skiljer mellan föräldrarna i Norrby och de bosatta i stadens mer välbärgade
områden, där föräldrars engagemang för både barns skolgång och samhället i stort beskrivs
som avsevärt större i andra områden än i Norrby. Dessutom menar ungdomscoachen
Michele att det i Norrby finns många föräldrar som ”inte uppmuntrar sina barn… eller
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rättare sagt inte har förmåga att uppmuntra barnen och ge den positiva uppmärksamhet
som stärker barnet”.
Mot bakgrund av denna samlade problembeskrivning av misslyckade arbetsformer
och lokalsamhällets passivitet ska vi i det följande rikta vår uppmärksamhet mot hur samverkan beskrivs och ett alternativ till tidigare arbetsformer och hur samverkan iscensätts
som ett medel för att mobilisera lokalsamhället.
Gemenskapandets kraft och potential
Som ett svar på den utveckling som ägt rum i Norrby och tidigare misslyckanden när det
gällt att vända denna utveckling efterlyser de partners som är involverade i NSG gränsöverskridande och tvärsektoriella former av samverkan, där gemensamma initiativ anpassas
till lokalsamhällets särdrag och insatser görs för att involvera lokalbefolkningen i förändringsarbetet. I arbetet med att utveckla sådana samverkansformer hittade initiativtagaren till
NGS inspiration i konceptet Collective impact model (CIM). Detta koncept har under det senaste decenniet fått stort genomslag runtom i världen, som en alternativ modell för att bedriva förnyelsearbete. Konceptet har på senare år också fått allt större gehör i ett svenskt
sammanhang.
Förenklat bygger konceptet CIM på en strävan efter att skapa synergi. Istället för tävlan och konkurrens mellan olika intressen och ansvarsområden är tanken att värna gemensamma samarbetsformer, med ökad verkningsgrad. I linje med denna strävan ses involverade partners liksom lokalbefolkningen som ”medskapare” av förändring. Ju fler krafter
som kan samlas och fås att samverka, sådan är tanken, desto större långsiktig effekt. Genom
att ”satsa på att samverka” är förhoppningen att NSG ska skapa ”synergi” och främja ”ömsesidigt lärande”, detta till följd av att ”när människor träffas uppstår nya idéer”, som en
förgrundsgestalt inom NGS formulerar saken (Fältanteckningar 150311, 151126). Ledmotivet är att NGS behöver vara en öppen, tillgänglig och horisontell organisation dit ”vem
som helst kan komma och vem som helst kan bjuda in” (Fältanteckningar 151126). I denna
linje har det bedrivits ett strategiskt arbete med att involvera nya samverkanspartners, som
är förankrade i Norrby och bland dess lokalbefolkning.
Utifrån konceptet CIM talas det inom NGS om betydelsen av att ”nyttja varandras
styrkor” och ”viljan att se helheten” som ett medel för att nå lokal förändring (Fältobservationer 151126, 170612; Kommunikationsmaterial 2014; jfr Coaffee 2013). Samverkan
som överskrider organisatoriska och professionella gränser antas ha en förstärkande effekt
(som gör det möjligt att ”uträtta mer med det vi gör”, ”nå humana och socioekonomiska
vinster”) såtillvida att den gör det möjligt att ”undvika dubbelarbete”, ”upptäcka glapp där
någon borde göra något”, ”lära av varandra, utveckla nya arbetsformer och insatser samt
samordna våra resurser för [Norrbys] framtid” (Kommunikationsmaterial 2015).
Valet av slogan som används för såväl intern som extern kommunikation är symtomatisk: ”Vi är starkare tillsammans”. Med denna slogan lyfts gemenskap fram som ett kärnvärde. Idén är att gemenskap stärker och att det behöver skapas ett sammanhållet ”vi”,
sammanfogade av en gemensam vision, som alla gemensamt arbetar mot. NGS har som
mål att bli ett ”forum” där det är möjligt för olika krafter att ”stärka varandra” och ”fogas
samman”. Slutprodukten av denna gemenskapande process beskrivs i termer av ”We are
one”, där de krafter som medverkar ”ser sig själv som ett system” (Fältobservationer
151126, Kommunikationsmaterial 2016, 2017).
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Samtidigt är samverkans existens, långsiktighet och hållbarhet ingen självklarhet. Just
därför har också en särskild lednings- och stödfunktion initierats, en så kallad backbone support organisation (NGS:s ryggrad). Denna ryggrad arbetar framför allt med kommunikation,
samordning och visionsarbete. De illustrationer av samverkan som återges i detta kapitel
har exempelvis tagits fram som en del av detta strategiska arbete. Ryggradens grundpelare
är gemensamt och ömsesidigt lärande, arbete med att ”bygga intern motivation och extern
legitimitet”, ”mobilisera ekonomiska medel till sig själv och helheten” och att ”leda visionsstrategi” (Fältobservationer 151126; Kommunikationsmaterial 2017; Intervju med processsamordnaren Lo). Med dessa redskap tillhands är önskan att förändra tidigare fasta professionella identiteter till förmån för gemensamma former av ansvarstagande och kostnadsfördelning (jfr Dahlstedt 2009a; Mayer 2016). På ett mer övergripande plan är ryggradens
främsta funktion att förändra relationer och normer bland de människor som ingår i samverkan – det vill säga att frammana en gemensam vilja till samverkan och att skapa ett
sammanhållet, samverkande ”vi”. Den starka betoningen av att skapa detta sammanhållna,
samverkande ”vi”, beskrivs inom NGS i termer av en strävan efter att ”[bryta] gränser mellan privata, offentligfinansierade, ideella organisationer och att vi arbetar i samma riktning”
där de samverkande parterna ”stegvis lämnar den egna agendan till förmån för den gemensamma” (Kommunikationsmaterial 2015, 2016, 2017; Fältobservationer 151126).
Gemenskapandets metaforik
Inom NGS har det etablerats en gemensam problem- och världsbild enligt vilken samverkan ses som både problem och lösning. Denna gemensamma problem- och världsbild tar
form genom åberopande av vissa koncept – exempelvis CIM – med tillhörande flora av
ord, fraser och tankefigurer – såsom synergi, ömsesidigt lärande, se helheten – samt slogans
– ”Vi är starkare tillsammans” och ”We are one”. Denna samlade berättelse kommer inte
minst till uttryck genom användande av allehanda metaforer och bilder, som får illustrera
och samtidigt motivera den form av samverkan som iscensätts genom NGS. Låt oss ge
några exempel på denna metaforik och vad det är för något som den motiverar. Vi börjar
med följande bild, som har använts för att förklara hur arbetssätten ser ut idag (vänstersidan
av Bild 3.1) och hur effektiva arbetssätt behöver se ut (högersidan av Bild 3.1).
1. Från desorientering till samförstånd och gemensamma mål
Bild 3.1.

Bilden är reviderad av anonymitetsskäl.
Bilden illustrerar en önskvärd eller, om man så vill, föreskriven förskjutning: från ett tillstånd
i form av icke-koordinerade och splittra(n)de insatser, där var och en arbetar isolerade från
varandra, på var sitt sätt, till ett tillstånd i form av samordnade insatser, samverkan och
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samförstånd. I linje med denna illustration är det uttryckliga målet med NGS att ”minska
splittring” och undvika att samverkande partners ”inte motverkar varandra” (Fältanteckningar 141205). Genom koordinerad samverkan ska ”det mentala avståndet mellan organisationer minska” samtidigt som den gör det möjligt att ”kommunicera snabbare och få
saker att hända snabbare” (Fältanteckningar 160321).
En liknande metafor för att illustrera värdet av samverkan användes vid en annan
sammankomst, nämligen en illustration av ett träd som växter upp ur jorden. Trädet bestod
av fyra sammanflätade människokroppar. Kropparna hade olika färg; fötterna, föreställande
rötter, var beklädda av olika slags skor; stammen bestod av ben täckta av olika klädesplagg;
trädtoppen var klädd av skott och blad, som sköt ut ur den sammanflätade stammen. Båda
dessa bilder illustrerar betydelsen – eller rentav nödvändigheten – av att foga samman skilda
erfarenheter och intressegrupper, att fläta dem samman, formera gemensamma referenspunkter och viljor, att få de inblandade att bildligt talat växa ihop till en ömsesidigt beroende
enhet. Det är nämligen, enligt gemenskapandets metaforik, först genom denna sammanfogning som tillväxt och en blomstrande framtid blir möjlig.
En annan metafor, som en av förgrundsgestalterna för NGS använde som ett sätt att
måla fram en ny målbild och en framtidsvision för arbetet inom NGS, är en bild föreställande tusentals fåglar som svärmar i formationer (se bild 2). Bilden av svärmande fåglar har
också omfamnats av NGS:s samordningsgrupp och sedermera antagits som officiella logga.
Bild 3.2. Svärmande fåglar i formation

Foto: Hanna-Beata Christensson. Detta är inte NGS:s originallogga.
Bilden av fåglar som svärmar drar tankarna till ett system för kollektiv självorganisering, där
tusentals fåglar rör sig i en sammanhållen grupp och hur formationen organiskt förändras
och byter skepnad utifrån yttre faktorer, utan uppenbar ledning, riktning och ordning – till
synes automatiskt, som om de är kontrollerade av en osynlig hand (Hemelrijk & Hildenbrandt 2011).
Loggan, föreställande fåglar i en svärmande formation, är en illustrativ metafor som
beskriver NGS som ett föränderligt nätverk av samverkande partners, som till synes ”organiskt” ändrar skepnad och aktiviteter. Enligt denna metaforik beskrivs NGS närmast som
en slags organisatorisk amöba som ”lever sitt eget liv utifrån behoven”, såsom de existerar
ute i Norrby (Fältobservationer 151126, 160321). I detta sammanhang beskrivs NGS som
präglad av ett prövande, laborativt och experimentellt arbetssätt: ”hela [NGS] är en test, vi
vet inte hur det blir”, ”vi är fria att testa väldigt mycket och vi måste fortsätta testa”, ”när
vi möter problem [så] anpassar vi oss till det” (Fältanteckningar 160321). NGS står, enligt
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denna logik, aldrig still, utan är snarare i ständig förändring, organiskt ständigt anpassande
sig till en komplex, föränderlig verklighet, som en fågelformation som aldrig är färdig. När
verksamheten beskrivs enligt denna metaforik framträder samtidigt Norrby och det urbana
rummet som ett slags laboratorium, en experimentverkstad där olika insatser kan tas fram
och testas, i syfte att utveckla alternativ till tidigare misslyckanden, vilket möjliggör nya lärdomar, kunskaper och arbetssätt (jfr Larner & Butler 2005). Experimentlustan beskrivs som
demokratiserande, i och med att den bygger på nya och mer horisontella relationer och
arbetssätt (Fältanteckningar 160321; jfr Chandler 2014), och samtidigt effektiviserande: ”vi
kommunicerar snabbare och får saker att hända snabbare” (Fältanteckningar 160321).
Samverkansaktiviteter
I NGS:s strategiska kommunikation fungerar det lokala som (i) en målbild som alla inblandade kan samlas kring, (ii) en källa till inspiration för hur arbetet kan och bör bedrivas,
utifrån vilken alla kan lära sig att utgå från den lokala verkligheten och dess behov, och (iii)
en vision om en mer demokratisk organisation och ett mer demokratiskt förankrat förändringsarbete. Sammantaget behöver lokalbefolkningen involveras i beslutsfattandet och förändringsarbetet – det är nämligen de och de lokala villkor som omger dem och de lever
under, som utgör själva utgångspunkten för det tänkta förändringsarbetet. Hur har då NGS
konkretiserat sina visioner om att skapa en ny organisationskultur och ett arbetssätt som
förmår mobilisera lokalsamhällets potentiellt goda krafter? I det följande lyfter vi fram några
av de olika initiativ till samverkan för mobilisering av lokalbefolkningen som tagits inom
ramen för NGS, i form av relationsskapande dialoger, trygghetsvandringar, hemma-hoskvällar och frizon för tjejer. Samtliga dessa olika initiativ bygger på relationsskapande och
etablerande av olika kanaler för kommunikation, där det lokala och dess potentiellt goda
krafter identifieras och görs nåbara i och för förändringsarbetet.
Dialog och relationsskapande
En viktig del av samverkans- och förändringsarbetet i Norrby består av löpande dialogmöten mellan å ena sidan representanter för de samverkande partners som deltar i NGS och å
andra sidan NGS:s samverkande partners och lokalbefolkningen. Den kommunikation som
blir till genom dessa möten gör det möjligt att inte bara planera och organisera själva förändringsarbetet, utan även att levandegöra och legitimera samverkan som sådan samt involvera lokalbefolkningen i förändringsarbetet.
Dialogmöten organiseras på tre nivåer: (i) operativ nivå, där medverkande partners löpande träffas för att konkret planera och genomföra vissa insatser; (ii) temagruppsnivå, där
deltagare i respektive temagrupp träffas för att diskutera samverkansmöjligheter som svarar
mot de behov som finns i Norrby; (iii) övergripande nivå, där dialog förs mellan medverkande
partners, på tvärs över de olika temagrupperna, tillsammans med bland annat intresserarad
allmänhet, forskare, potentiella investerare och politiker. På operativ nivå är det implementering av enskilda insatser som står i fokus. Här är det de personer som genomför själva
insatserna som ansvarar för att arbetet samordnas och följs upp. På temagruppsnivå arrangeras möten ett par gånger per halvår. Syftet med dessa möten är dels att få överblick över
pågående och planerade insatser och dels att knyta nya kontakter, inspirera varandra till nya
idéer och nya arbetssätt – det vill säga skapa en slags gemensam samverkanskultur.
En grundpelare i NGS:s arbete är således dialog, relationsskapande och kommunikation, såväl inom NGS som med de boende i området. Tanken är nämligen att människor
när de träffas skapar nya idéer och med dessa möten skapas möjligheter till nya initiativ och
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mobilisering av lokalsamhällets krafter. Eller som en representant för en ideell organisation
träffande formulerar denna tankegång, med hänsyn till en specifik aktivitet som vi kommer
att beröra mer i detalj i följande avsnitt, nämligen trygghetsvandringar: ”när människor lär
känna varandra, ja då är det inte ett problem att få folk till nattvandringar” (Fältanteckningar
170920). Möten som gör sådana dialoger med lokalbefolkningen möjliga initieras på en rad
olika sätt, exempelvis i form av informations- och umgängesträffar, dörrknackningar, lokala
festligheter och kulturevenemang.
Just lokala festligheter, folkliga tilldragelser och tillställningar som riktar sig till de
breda folklagren av boende i Norrby, är ett återkommande inslag i det samverkansarbete
som NGS bedriver i Norrby. Dessa festligheter varierar, när det gäller form och upplägg,
men också när det gäller när på året de genomförs och vem som är huvudarrangör. I vissa
fall är det ideella organisationer som är huvudarrangörer, medan det i andra fall är kommunen som är drivande. Festligheterna rymmer en bred repertoar av aktiviteter: allt från konserter, filmvisningar, tävlingar, teater- och dansföreställningar till idrottsaktiviteter. Dessa
arrangemang ger möjlighet för myndigheter och organisationer att på ett lättillgängligt och
avslappnat sätt sprida olika slags information. De utgör tillfällen där lokalbefolkningen kan
komma i kontakt med och involveras i föreningslivet, med möjlighet att de på sikt kan
komma att bidra till arbetet med att omvandla Norrby till en mer attraktiv och trygg boendemiljö. Till dessa arrangemang är det viktigt att också locka människor från andra stadsdelar, eftersom det skapar möten, vilket kan bidra till att sprida en mer positiv bild av
Norrby och möjligen minska segregationen.
En partner som återkommande varit med att initiera och genomföra sådana festligheter är blåljusverksamheterna, som exempelvis erbjuder lokalbefolkningen – och inte
minst barnen – att provsitta utryckningsfordon och att fotograferas med dess yrkesverksamma. En viktig del av denna typ av arrangemang är just det relationsskapande som sker
genom de avslappnade och vardagliga samtal som uppstår mellan blåljusverksamheter och
de boende i Norrby (Kommunikationsmaterial 2016). En av blåljusverksamhetens representanter beskriver detta relationsskapande som kretsande kring en form av kommunikation som är ”från hjärtat” (Fältanteckningar 160504).
Festligheterna ses som ett medel att främja demokrati, såtillvida att de utgår från en
annan ansats än tidigare arbetssätt, som beskrivs som mer präglade av en hierarkisk rationalitet, som går uppifrån-och-ner. Festligheterna utgår snarare från en horisontell rationalitet, där möten mellan människor sker under mer gemytliga och autentiska former
(Fältanteckningar 160321, 150206). Denna form av dialoginriktat arbete ses vidare som sätt
att möta de politiska ojämlikheter som finns i staden, och bland annat kommer till uttryck
i att ”resursstarka grupper kämpar för sina intressen”, medan ”de resurssvagas” intressen
och röster hamnar i skymundan (Fältanteckningar 170920). I den meningen förstås de former av lokalt relationsskapande arbete som initieras inom NGS som ett led i ett ”demokratikompensatoriskt arbete, [som] behöver vara ett samhälleligt uppdrag på samma sätt som
man har uppdraget att rusta upp skolor i resurssvaga områden”. En viktig del av detta arbete
beskrivs som att ”stärka den demokratiska kompetensen hos de resurssvaga”, något som
på sikt kan bidra till att motverka de sociala och politiska ojämlikheter som finns i staden
(Fältanteckningar 170920).
Trygghetsvandringar
En annan typ av aktivitet som initieras som ett sätt att involvera lokalbefolkningen i det
lokala förändringsarbetet finner vi inom det brottsförebyggande arbetet, nämligen natt och
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trygghetsvandringar. Denna typ av aktivitet är inget unikt för vare sig staden eller Norrby,
utan det är ett fenomen som under de senaste två decennierna fått allt större genomslag i
det brottsförebyggande arbetet generellt – där en rad olika krafter runtom i samhället kommit att mobiliseras i arbetet med att skapa trygghet (Petersson 1997; Wahlgren 2014). Dessa
vandringar genomförs i samverkan mellan en rad olika aktörer, där allt från enskilda invånare till företrädare för lokala ideella föreningar, fastighetsägare och ordningsmakten deltar.
Aktiviteten, som genomförs genom att dessa olika aktörer rör sig ute i Norrby, svarar mot
en problembild av otrygghet och ordningsstörande inslag i den lokala miljön. Med vandrarnas närvaro i Norrby – inte minst på kvällar och nätter – är tanken att potentiella ”riskfaktorer”, såsom ”ungdomar på glid”, ska kunna identifieras och motverkas. I den meningen
är förhoppningen att vandringarna ska bidra till färre ordningsstörande inslag och ökad
trygghet i Norrby. Dessutom ses dessa vandringar som ett tillfälle att skapa kontaktytor
mellan lokalbefolkning och ordningsmakten (Fältanteckningar 150206, 150311, Kommunikationsmaterial 2014).
Representanter för blåljusverksamheterna ser ett stort värde i vandringarna, liksom
andra insatser inom det brottsförebyggande arbetet som involverar lokalbefolkningen.
Även om det är blåljusverksamheterna som står ”för den övergripande säkerheten”, så sägs
en stor del av arbetet med att skapa trygghet handla om lokalbefolkningens aktiva deltagande och närvaro på gator och torg – ”om att vilja och våga visa sig ute” (Kommunikationsmaterial 2017). Vandrarna beskrivs som ”ambassadörer” för lokalbefolkningen. De utgör en slags förebilder som kan inspirera andra, så att ”hela området engagerar sig” och att
lokalbefolkningen ingjuts med en känsla av att de ”kan och känner att [de] kan påverka”
(Kommunikationsmaterial 2014; Fältanteckningar 170612, 150206).
Vad som dessutom lyfts fram som en stor förtjänst med att involvera de boende i det
lokala brottsförebyggande arbetet är deras lokalkännedom och lokala förankring. Denna
lokala förankring ses som viktig att ta tillvara eftersom den kan leda till bättre resultat i det
brottsförebyggande arbetet (Fältanteckningar 150311). Mot denna bakgrund beskrivs vandringarna som viktiga eftersom de ”vuxna förebilder som rör sig ute är de som skapar verklig
trygghet” – ju fler aktörer som görs delaktiga i vandringarna, desto större är följaktligen
potentialen att nå effekt i den lokala miljön (Kommunikationsmaterial 2017). Genom att
de boende görs delaktiga i det lokala förnyelsearbetet så är förhoppningen dessutom att
vandringarna ska kunna ”ge hjälp till självhjälp och hopp till människor som behöver det”
(Fältanteckningar 150311; Kommunikationsmaterial 2014). Liksom med de festligheter
som berördes tidigare beskrivs dessa trygghetsskapande vandringar i termer av fördjupad
lokal demokrati.
Hemma-hos-kvällar
NGS:s arbete baseras på premissen att ”beteende hos individer måste man jobba med” och
att det är möjligt att nå ”framgångar genom relationer” (Fältanteckningar 150206). En av
de aktiviteter som grundar sig på båda dessa principer är Hemma-hos-kvällar. Denna specifika aktivitet är ett resultat av samverkan mellan representanter för kommun och blåljusverksamheter (jfr Lozic 2016, 2018; Dahlstedt & Lozic 2017b). Syftet med denna specifika
aktivitet är att nå ut till medborgare som det annars är ”svårt att kommunicera med via
befintliga informationskanaler” och just i detta sammanhang är kvinnor med ”begränsad
kontakt med det svenska samhället” en särskilt prioriterad målgrupp (Kommunikationsmaterial 2014, 2015; Intervju med trygghetssamordnaren Ellis). Genom att närma sig denna
särskilda målgrupp är syftet att ”förhindra att fler [ungdomar] hamnar i kriminella kretsar”
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(Kommunikationsmaterial 2015). ”Att förstå kvinnornas situation bättre är viktigt såväl för
att upptäcka nya risker som för att kunna lämna anpassade och användbara svar och lösningar”, konstaterar initiativtagaren till Hemma-hos-kvällarna (Kommunikationsmaterial
2015).
Sammantaget baseras Hemma-hos-kvällarna på tanken om att interaktion mellan
kvinnorna och organisationerna är betydelsefull när det gäller att få kvinnorna att agera som
goda förebilder genom att ta ansvar för familjemedlemmarna liksom ”för den interna lärprocessen” samt för att kunna ”bygga upp ett förtroende hos de boende”, något som återkommande har beskrivits som ett allmänt problem i de områden som har klassificerats som
”särskilt utsatta” (Kommunikationsmaterial 2015; Polisen 2015; Polisen 2017; Magnusson
2014). På ett generellt plan uppfattas alltså dessa kvinnor som en potentiell grogrund för
problem, men samtidigt som en resurs för det brottsförebyggande arbetet (Lozic 2016;
Dahlstedt & Lozic 2017b).
Hemma-hos-kvällarna äger rum flera gånger per termin och vid varje möte anmäler
sig en kvinna frivilligt för att vara ”värdinna”. Värdinnan ansvarar för att ”lägga upp programmet”, ordna fika och bjuda in andra kvinnor från sitt eget sociala nätverk till ”personliga och intima” umgängen i värdinnans eget hem (Kommunikationsmaterial 2014, 2015).
Intimitet, affektiva arbetssätt och småskalighet ses här som en framgångsfaktor i det brottsförebyggande arbetet (Intervju med trygghetssamordnaren Ellis; Kommunikationsmaterial
2014). Med relationsskapande, känslomässig involvering och närhet som medel är målet att
överbrygga distans mellan medborgare och tjänstemän som ett medel för att effektivisera
arbetet med att göra Norrby till en trygg och säker miljö (Kommunikationsmaterial 2015;
Intervju med trygghetssamordnaren Ellis). I detta sammanhang framställs exempelvis uniformen som distansskapande och ”avskräckande” och för att motverka detta och istället få
till stånd ”intim stämning och samtal” samt ”skapa relationer” har verksamheten ”Människan bakom uniformen” initierats (Fältanteckningar 160321, 150206, Intervju med trygghetssamordnaren Ellis). Denna verksamhet bygger på närhet och relationsbyggande och i
detta syfte kommer blåljusverksamheternas representanter civilklädda till värdinnornas
hem, efter traditionella kontorsarbetstider.
Hemma-hos-kvällarnas fokus på relationsskapande leder samtidigt till att etablerade
gränser mellan formell och informell, privat och offentlig, styrning och demokrati, socialisering och övertalning, expert och novis, professionella relationer och vänskapsrelationer,
legalt och brottsligt blir allt mer diffusa (jfr Foucault 2010; Lozic 2016, 2018). När demokrati tolkas i termer av personliga relationer och informella processer som sker i medborgarnas egna hem finns det dessutom en risk för att inblicken i myndigheters arbetssätt och
beslutsfattande blir allt svagare (Chandler 2014). Vi ska återkomma till denna problematik
i den avslutande diskussionen, men låt oss först lyfta fram ett exempel på arbetet med ungdomar i allmänhet och unga tjejer i synnerhet.
Frizoner för tjejer
Relationsskapande ses inte bara som en viktig del i arbetet med vuxna. Det ses också som
ett sätt att närma sig barn och ungdomar. Inom NGS riktas kritik mot både de etablerade
organisationer som är verksamma i Norrby, inte minst skolor och socialtjänst, och föräldrar
som bor i Norrby. Enligt denna kritik saknas i båda fall respekt och förståelse för barns och
ungdomars specifika erfarenheter och behov – och inte minst en förståelse för att barn och
ungdomar känner sig svikna av vuxenvärlden. Daniella är verksam i en ideell organisation

83

som specifikt arbetar med flickor och unga kvinnor i Norrby. Hon framhåller särskilt problemet med en bristande respekt för barn och ungdomar bland lärarna i området:
Barn blir kallade ”dumma” eller ”idiot”, alltså av lärarna. De killarna som skolan anser är
stökiga, de hängde med oss, och var lugna och vi förde ett bra samtal med dem. Då kom
någon vuxen fram och sade till honom: ”Men, du, stör inte dem!”, utan att killen gjorde
någonting. Om killarna eller tjejerna för en gångs skull var lugna, låt dem då vara lugna. Men
man har mycket liten respekt för barnen i området. Sättet man talar om barn och bemöter
dem är inte rätt, men det är känsligt och man kan inte bara komma till rektorn och säga:
”Vad håller ni på med?!” Då kan vi inte komma tillbaks, och då kan vi inte hjälpa dem alls.

Vid sidan av att etablera förtroendeskapande relationer och behandla barn och ungdomar i
Norrby med större respekt så understryker Daniella betydelsen av att samverka för att
hjälpa barn och ungdomar. Som hon beskriver det är nämligen de utmaningar som barn
och ungdomar i Norrby möter så pass svåra och komplexa att det helt enkelt krävs samlade
insatser för att de ska kunna bemötas. Daniella menar att det är ”absurt” att insatser tidigare
inte har samordnats i högre grad än vad som har varit fallet och att de ungdomar som har
det allra svårast och är i störst behov av stöd har tvingats kontakta flera olika organisationer
och ”berätta samma historia till fyra olika personer, om och om och om igen”. Denna organisatoriska splittring leder, menar hon, tillsammans med de socio-ekonomiska ojämlikheter som de boende i Norrby lever under, bristande respekt och avsaknad av tillitsfulla
relationer till en allt mer negativ framtidstro, vilket i sin tur ökar risken för att ungdomar
söker sig till kriminalitet och självdestruktivt beteende.
Om du inte har någon som tror på dig, varken i skolan eller hemmet eller på fritiden och så
möter du en människa som är 40 år, en knarklangare och han tror på dig och som tror att du
fixar det här jobbet. Då spelar det inte någon roll att det är fel jobb, för att du har hittat
någon som tror på dig. De stora brottslingarna, de vet exakt hur de ska behandla ungdomarna
för att de vet vad de saknar.

Det som Daniella beskriver som ”multiproblem” utgör en anhopning av komplexa utmaningar som hon menar kräver samlade grepp och ett förändrat förhållningssätt gentemot
ungdomarna. Särskilt viktigt när det gäller att ta sig an dessa sammansatta problem, menar
Daniella, är ett aktivt uppsökande arbete. Just för att skapa förtroendeingivande relationer
och specifikt för att närma sig tjejer och unga kvinnor i området, på deras egna villkor, så
har Daniella och den ideella organisation som hon är aktiv i startat ett tjejkafé. Rekryteringen av nya deltagare sker bland annat via skola och fritidshem. Allt som oftast på ett
informellt och avslappnat sätt, av tjejer och unga kvinnor från Norrby, som ofta är jämnåriga med dem som rekryteras. Daniella menar att just ledarnas kön, ålder och lokala förankring gör det ”mycket lättare för dem att komma närmare andra ungdomar”. Lokal förankring och relationsskapande är nav i arbetet. Daniella menar att tjejkaféet handlar om att
stärka de unga tjejerna, som själva får driva kaféverksamheten och samtidigt ta ett större
ansvar när det gäller att bidra till förändring av både sitt eget liv och Norrby i stort.
Ibland handlar det om misshandel, ibland handlar det om att de inte får gå ut, ibland handlar
det om att deras föräldrar inte tycker att tjejer ska vara aktiva på fritiden, istället ska de städa
eller laga mat eller ta hand om småsyskon. Så vi har ett tjejkafé en gång i veckan där vi har
aktiviteter. Där satte vi gränsen – när man kommer till oss så får man inte ta med småsyskon.
Vi använder den här tiden så att de kan göra sig fria från hemarbetet. I början så kom inte
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vissa, men efter ett tag så började föräldrarna släppa dem till oss för att vi började kommunicera med föräldrarna.

Syftet med kafét är alltså att skapa en frizon där tjejer kan känna sig trygga, våga prata om
känsliga saker och träffa företrädare för organisationer och myndigheter och frigöra sig från
familjens starka kontroll (jfr Dahlstedt & Lozic 2017a). Vid sidan om normkritiskt arbete
och kontakt med andra organisationer och myndigheter, ges deltagarna också möjlighet att
prova på nya aktiviteter, inte minst genom ekonomiskt stöd för att kunna delta i idrottseller annan föreningsaktivitet.
Enligt Daniella är deltagande i föreningslivet i allmänhet och idrottsaktiviteter i synnerhet en utmaning just för tjejerna i Norrby. Hon menar att en bidragande orsak är ojämlikhet mellan killar och tjejer, skapade av vissa genusnormer (jfr Ekholm m.fl. 2018). Denna
ojämlikhet kommer inte minst till uttryck i en avsaknad av platser i Norrby som är fria från
killar, där tjejer får möjlighet att utöva idrott och att träffas utan att bli störda eller känna
sig otrygga.
Det är dyrt med fotboll. Det är dyrt med basket. Du ska ha kläder och skor, kanske utrustning
och många familjer i området har inte råd. Sen upptäckte vi att många gånger tjejerna bort
prioriteras. Om det är så att en familj har en kille och en tjej och de har dåliga förutsättningar
[…], då bortprioriterar man tjejernas aktiviteter. Sen finns andra saker. Vissa tjejer får inte
rida, av religiösa skäl. Man kopplar det med att man då kan tappa sin oskuld. Det är så tjejerna
beskriver det, om jag ska använda deras ord, rakt av. Så man måste sätta sig och förklara för
tjejerna vad det faktiskt innebär att säga så. Man måste prata om normer och rättigheter.

Det är mot denna bakgrund som initiativtagarna till tjejkaféet, i samarbete med aktörer
såsom kommun, frivilligorganisationer och idrottsföreningar, har velat skapa kafét som ett
alternativt rum för just tjejer, som ska stimulera deras delaktighet och engagemang. I detta
rum ges tjejer möjlighet att bli lyssnade till och sedda som självständiga individer, inte som
beroende av eller ansvariga för vare sig syskon eller föräldrar.
Avslutande diskussion
I detta kapitel har vi fördjupat oss i ett specifikt samverkansinitiativ som etablerats i ett
förortsområde – Norrby – i en av landets större städer. Initiativet, Närområdets gemensamma
styrka, NGS, bygger på en stark vilja och tilltro till samverkan som ett medel att åstadkomma
social förändring. Initiativet utgör i den meningen ett exempel på en bredare trend inom en
rad olika verksamhets- och politikområden. Inom initiativet lyfts samverkan, mellan statliga,
privata och frivilliga organisationer – och inte minst med lokalbefolkningen i Norrby –
återkommande fram som ett önskvärt och effektivt arbetssätt: dels genom att det bygger
på skapande av en gemensam förståelse av de utmaningar som Norrby står inför, dels genom att det gör det möjligt att genomföra gemensamma åtgärder för att möta dessa utmaningar.
Initiativet bygger på en stark vilja att motverka stuprörs- och revirtänkande, som utgör
en slags motpol till den form av samverkan som lanseras och föreskrivs inom NGS. De
kortsiktiga, distansera(n)de och centralt fastställda projekt som under lång tid dominerat
arbetet i relation till Norrby beskrivs inte bara som misslyckade, utan även som en bidragande orsak till att problemen i Norrby har eskalerat. Huvudmotivet till NGS är idén om
att förändringsarbetet som bedrivs i Norrby behöver skifta fokus, från lösningar initierade
uppifrån, grundade på skarpa professionella och organisatoriska gränser, till lösningar som
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bygger på att inblandade parter, med sina skilda och komplementära yrkesroller, kompetenser och erfarenheter, arbetar tillsammans, med utgångspunkt i det lokala. Mottot för det
arbetssätt som vägleder NGS är talande: ”Vi är starkare tillsammans!” Målet är att alla parter
som är inblandade i arbetet strävar mot samma mål.
Lokalbefolkningen intar i detta sammanhang en central roll, inte minst på grund av
deras lokala förankring, deras kännedom om Norrby och dess specifika utmaningar. Lokalsamhället ses därmed inte bara som ett problem, utan även som en del av lösningen. Lokalsamhället beskrivs visserligen – åtminstone i nuläget – som allt för passivt. Samtidigt beskrivs lokalsamhället som en potential – det kan med olika medel bli mer delaktigt. Det är
också en mobilisering av lokala krafter som är en av de främsta ledstjärnorna för det arbete
som initieras inom NGS.
En förutsättning för att denna lokala mobilisering ska kunna komma till stånd är etablerande av täta relationer med såväl lokalbefolkningen som bland de samverkande parterna.
Bland de samverkande parterna ses det inte minst som viktigt att skapa en vilja till samverkan. Denna vilja innebär överbryggande av professionella ansvarsområden, arbetssätt och
tankemodeller, där traditionella gränser mellan yrkesutövare och klient, professionell och
frivillig, privat och offentligt på olika sätt utmanas.
Strävan efter att överbrygga gränser innefattar ytterligare en dimension, nämligen relationsskapande och närmande till lokalbefolkningen, som ett sätt att överbrygga gränsen
mellan å ena sidan professionalitet och å andra sidan intimitet och vänskap. Det relationsskapande arbete som bedrivs inom NGS har tre övergripande mål. För det första ses relationsbyggandet som nödvändigt för att utveckla ett yrkesutövande som bygger på lyhördhet
och dialog. Ett sådant yrkesutövande ses som väsentligt eftersom det i sin tur gör det enklare för de samverkande parterna att få kontakt med och tillträde till lokalbefolkningen,
inte minst i deras privata sfär. För det andra ses relationsbyggandet som ett viktigt medel
för att aktivera lokalbefolkningen och göra den mer delaktig i det lokala förändringsarbetet.
För det tredje är relationsskapandet centralt eftersom samverkan i sig bygger på ett uppluckrande av fasta – och av lagen fastslagna –professionella ansvarsområden och roller.
Idén om samverkan bygger i sig på tanken om en förmodad jämlikhet mellan de samverkande parterna – åtminstone i teorin. Hur relationerna mellan de samverkande parterna i
praktiken tar form, vilka spelregler som blir rådande, vilka som har möjlighet att utforma
dessa och vilka relationer dessa spelregler i sin tur gör mer eller mindre möjliga – det kan
vara en helt annan fråga (jfr Dahlstedt & Hertzberg 2011a).
Utmanandet av gränser beskrivs även i termer av experimentlusta, som handlar om
att tillvarata all den entusiasm och det engagemang som kan bidra till att driva förändringsarbetet framåt. Samverkan ses som särskilt avgörande i det förändringsarbete som bedrivs
i just Norrby, eftersom utmaningarna beskrivs som särskilt alarmerande just här, jämfört
med andra delar av staden. Detta, enligt logiken, tillåter, frammanar och fordrar nytänkande,
extraordinära och experimentella insatser. I den meningen blir Norrby till ett slags laboratorium, där nya arbetssätt kan prövas och förfinas.
Samtidigt som mångfalden av inblandade parter och experimentlustan ses som styrkor
i NGS-initiativet så ses de som potentiella riskfaktorer. För att konsolidera arbetet i NGS,
och för att undvika potentiella konflikter och friktioner, så har en så kallad ryggrad upprättats, en slags styrgrupp som initierar allehanda metoder för att främja samarbete och samförstånd mellan de parter som deltar i arbetet (Gressgård & Lozic 2017). Ryggraden fungerar med andra ord som en plattform som gör det möjligt för samverkande parter att samlas,
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där en vilja till samverkan kan frammanas och de aktiva eldsjälarnas entusiasm kan eldas på
för att nå högre verkningsgrad.
I motivations- och gemenskapsskapande syfte har här strategisk kommunikation kommit att inta en särskilt framträdande roll, inte minst i form av arbete med visioner, slogans,
metaforer och bilder, som framför allt tjänar till att framhålla och legitimera kollegialitetens
sprängkraft och effektivitet (ibid.). För att ytterligare åskådliggöra NGS-initiativets karakteristika – dess ickehierarkiska struktur, organiska självreglering, organisering utifrån lokala
villkor och ömsesidigt beroende mellan parterna – används exempelvis bilden av svärmande fåglar som logga. Flocken, som består av tusentals fåglar, rör sig som en helhet, även
om det saknas en tydligt definierad ledning. Genom användande av just denna metafor
framträder organisationen som ständigt anpassande – där dess samverkansparter gjuts samman till en helhet och formas utifrån lokala villkor.
Sammanfattningsvis: Vi har i detta kapitel visat på att den samverkan som initieras i
NGS:s regi tar form av en i flera avseenden motsägelsefull slags styrning. Samverkan förväntas vara både organisk och självreglerande. Den bygger på och förutsätter en mångfald
av röster, intressen och organisationer. Målet med samverkan är att lokalsamhället, sist och
slutligen, på egen hand ska kunna hantera sina problem och bidra till social förändring, utan
inblandning utifrån. Samtidigt bygger det lokala förändringsarbetet på just sådan inblandning utifrån, där inte minst strategisk kommunikation i olika former sätts i bruk för att
frammana en gemensam förståelse och handlingsrepertoar bland de samverkande parterna.
En förutsättning för att en sådan gemensam linje ska kunna framträda är dock skapandet
av en gemensam vilja att samverka bland de samverkande parterna, en vilja att överskrida
gränser, professionella, organisatoriska och geografiska, och – sist men inte minst – ömsesidighet. Lokalsamhället utgör själva navet i förändringsarbetet – men behöver samtidigt
väckas till liv för att kunna tjäna denna roll. Lokalsamhället kan därmed i sig ses som en
teknologi för styrning – som genom allehanda aktiverande interventioner, exempelvis i
form av samverkan, görs mobiliseringsbar (jfr Petersson 1997; Rose 1999). Vad som blir
det konkreta utfallet av dessa skilda insatser för lokal mobilisering är inte givet på förhand
och förtjänar fortsatt undersökning.
I följande kapitel ska vi ta oss an ett annat uttryck för viljan till samverkan, som i det
fallet utspelar sig i en annan förortsmiljö. I kapitlet riktas fokus specifikt mot skolans kontext och dess arbete med brottsförebyggande fostran.
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4. Skolan och trygghetsfostran – viljan att
förebygga
Magnus Dahlstedt & Christophe Foultier
Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen
av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt som de bär med sig.
Michel Foucault, Diskursens ordning, 1993: 31

Som ett svar på senare års allt mer uppmärksammade trygghetsproblem, inte minst i så
kallade utanförskapsområden, har en bred repertoar av åtgärder tagits fram. Många av dessa
åtgärder bygger – som vi kunde se i föregående kapitel – på samverkan mellan en rad olika
lokala aktörer, däribland polis, räddningstjänst, socialtjänst och skola. I fokus för detta kapitel står viljan att förebygga brott i form av trygghetsskapande åtgärder specifikt inriktade
mot skolan – arrangerade genom samverkan mellan lokala aktörer. Vi ägnar oss närmare
bestämt åt att undersöka brottsförebyggande fostran som bedrivs i skolans regi, en form av
fostran som under de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i det breda trygghetsskapande arbete som bedrivs runtom i landet (jfr Wahlgren 2014). Syftet i kapitlet är att
analysera brottsförebyggande fostran som bedrivs i en av landets storstadskommuner, med
avseende på hur denna fostran iscensätts (dvs. genom vilka tekniker), vilka motiv som finns
till denna fostran (dvs. vilka utmaningar den svarar mot) och – slutligen – vad det är för
slags subjekt som denna fostran är tänkt att resultera i (dvs. vilka förmågor och egenskaper
detta tänkta subjekt har).
Kapitlet är upplagt enligt följande: Först presenteras den teoretiska ansats som väglett
analysarbetet. Därpå sätts frågan om brottsförebyggande fostran in i ett bredare sammanhang. Därefter presenteras de huvudsakliga resultaten av vår analys – inledningsvis med
fokus på hur det brottsförebyggande arbetet beskrivs generellt, i de undersökta områdena,
och därefter med fokus på den specifika intervention i ett av de områden som undersökts
(motiv, tekniker och tänkta effekter). Avslutningsvis diskuteras studiens huvudsakliga slutsatser utifrån de utmaningar och omvandlingar som det brottsförebyggande arbetet och det
mångetniska Sverige står inför – en bit in på det nya millenniet.
Brottsförebyggande fostran – kontinuitet och förändring
Skolan som en arena för trygghetsskapande åtgärder i samhället är ingen ny företeelse. Det
brottsförebyggande arbetet har i själva verket sedan länge på olika sätt involverat också
skolan. Frågan om skolans betydelse i det brottsförebyggande arbetet har – i olika tappning
och med olika emfas – återkommit under hela efterkrigstiden. Frågan aktualiserades redan
under den genomgripande reformering av svensk skola som påbörjades under 1940-talet, i
efterdyningarna av det andra världskriget (Dahlstedt & Olson 2013; Wahlgren 2014). Skolan sågs i detta reformarbete som del av ett övergripande, gemenskapande fostransprojekt
som bestod i att fostra morgondagens medborgare, för ett jämlikt och demokratiskt folkhem.
Under 1950- och 1960-talen sågs skolan som en viktig del i det brottsförebyggande
arbetet först och främst med utgångspunkt i dess potential när det gällde att ”observera,
upptäcka och åtgärda de elever som kunde ligga i riskzonen för att utveckla kriminalitet”
(Wahlgren 2014: 95). Först på 1970-talet började skolans potential när det gäller arbetet
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med normer och värderingar lyftas fram också i det brottsförebyggande arbetet. Det var nu
som idén om skolan som en arena för brottsförebyggande fostran på allvar fick genomslag.
Skolans fostransuppdrag definierades nu som del av ett genomgripande och långsiktigt samhällsbygge där ungdomarna skulle utvecklas till demokratiska medborgare. Ambitionen var
att skolans fostran – brottsförebyggande och generellt – skulle bidra till strukturella förändringar i samhället.
Synen på det brottsförebyggande arbetet och skolans roll i detta sammanhang kom
dock att förändras (Hörnqvist 2010; Wahlgren 2014). Dessa förändringar kan, i sin tur, ses
i ljuset av en bredare omvandling av den svenska välfärdsstaten (Andersson & Nilsson
2009; Dahlstedt 2009a). Istället för att fokusera på strukturella förändringar kom det brottsförebyggande arbetet allt mer att fokusera på övervakning och kontroll (Sahlin 2000). Med
denna förskjutning träder individen och individens ansvar fram – liksom i andra sammanhang framstår individen som både ett problem och en lösning. In på det nya millenniet tar
skolans brottsförebyggande fostran form som ”en aktiverande pedagogik med fokus på att
göra elever delaktiga” – härmed ”framträder eleven som ett ansvarstagande subjekt” (Wahlgren 2014: 202). Fostran av elever till ansvarstagande subjekt är, till skillnad från tidigare,
inte del av en bredare strävan efter att åstadkomma långsiktiga strukturella förändringar,
utan den är snarare del av en mer kortsiktig strävan efter att identifiera och hantera risker i
vardagen, runtom i samhället (Andersson & Nilsson 2009; O’Malley 2012). Denna fostran
går därmed ut på att ”lära eleverna att tänka i trygghetstermer, exempelvis hur de kan förebygga och åtgärda otrygghet”, samt ”lära sig att upptäcka vad som… gör dem otrygga”
(Wahlgren 2014: 203). Alla tänkbara aktörer i lokalsamhället mobiliseras i arbetet med att
identifiera och hantera potentiella risker (Petersson 1997). Brottsförebyggandet sprids
följaktligen ut och kommer att omfatta hela samhällskroppen (O’Malley 2012)
Skiftet i synen på det brottsförebyggande arbetet och skolans roll hänger i sin tur
samman med en framväxande problembild enligt vilken ungdomar kommit att ses som ett
växande samhällsproblem. Inte minst har fokus riktats mot en generellt ökad psykisk
ohälsa, i synnerhet bland så kallade youth at risk (se Riele 2006; Wishart m.fl. 2006). I detta
sammanhang har allt större uppmärksamhet riktats mot betydelsen av att individen – ung
som gammal – arbetar med sig själv, som ett sätt att bli mer medveten om sina begränsningar och förmågor, för att förbättra sitt självförtroende och lära sig hantera sina känslor.
Strävan efter trygghet är ett viktigt ändamål med detta arbete.
Frank Furedi (2004) har beskrivit den ökade uppmärksamhet som riktats mot arbete
med självet i termer av en ”terapeutisk kultur”, grundad på en psykologisk syn på både
individ och samhälle. I en svensk kontext har Thomas Johansson (2006: 193), mot bakgrund av denna utveckling, talat om hur vardagslivet allt mer kommit att omvandlas till en
”terapiverkstad”, där vi människor ser ”på oss själva och våra närmaste med en terapeutisk
blick. Denna blick värderar, granskar, diagnostiserar och utgör en grund för behandling”. I
och med att terapeutiska modeller fått allt större spridning inom verksamhetsområden som
psykiatri, kriminalvård och socialt arbete (se t.ex. Petersson 2003; Andersson K. 2008) hävdar Andrew Polsky (1991) att vi kan se en gradvis omvandling av staten – fram träder,
menar han, den terapeutiska staten.
En terapeutisk modell som haft stort genomslag är KBT, kognitiv beteendeterapi.
KBT går ut på att förändra oss själva, våra själv, hur vi tänker om våra attityder, mål och
önskningar (Andersson 2004). KBT kan tillämpas på olika sätt, men modellen inbegriper
alltid en terapeut som använder en rad metoder för att få patienterna att vilja arbeta med
sig själva och sina inre liv, som ett medel för att utveckla sin ”sociala kompetens” och sitt
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”moraliska resonerande” (se Andersson K. 2008; Hörnqvist 2010). Nyckeln till framgång,
enligt KBT-konceptet, är att fokusera på möjligheter och inte på svårigheter och problem
– ett fokus på de senare löser nämligen inte några problem utan låser snarare fast individens
tänkande i negativa mönster.
Sedan 1990-talet har olika slags terapeutiska modeller – inte sällan inspirerade av KBT
– fått stor spridning också inom skolans område – i Sverige (Skolverket 2011; Irisdotter
Aldenmyr 2014), liksom i en rad andra länder (Feindler & Weisner 2006; Gundersen &
Svartdal 2006). Ett i raden av KBT-baserade program som fått stort genomslag i svenska
skolor är SET, ”Social och emotionell träning” (se Dahlstedt 2009a; Fejes & Dahlstedt
2012; Kvist Lindholm 2015). Tanken med detta – och liknande – program är att ”skydda”
barn och ungdomar mot olika ”riskfaktorer” som sägs leda till ”antisociala” och i olika
avseenden ”icke önskvärda” beteenden. Sådana riskfaktorer anses möjliga att eliminera genom utveckling av olika ”skyddsfaktorer”. Upphovskvinnan till SET är specialläraren och
psykoterapeuten Birgitta Kimber. Kimber (2004: 26) beskriver det som hon kallar ”social
och emotionell kompetens” som en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att bekämpa de
negativa effekterna av riskfaktorer som ”inkonsekvens i uppfostran”, ”kamratproblem”,
”felaktigt umgänge”, ”otrivsel” i skolan och boende i ett bostadsområde som präglas av
”arbetslöshet [och] hög kriminalitet”. De som har utvecklat en hög nivå av ”social och
emotionell kompetens”, hävdar Kimber, söker ”sällan ytlig njutning utan är uppmärksamma på sina känslor så att de kan vara till hjälp på vägen mot mognad och utveckling”
(Kimber 2004: 83). Bristen på sådan kompetens innebär å andra sidan ”att man inte förmår
urskilja vilka känslor man har och därför inte kan planera sitt liv så att det blir så meningsfullt som möjligt” (ibid.).
SET sätter fokus på möjligheter snarare än begränsningar, eftersom det gör eleverna
till aktiva subjekt snarare än passiva objekt eller offer. ”Det är mycket viktigt att koncentrera
sig på det som faktiskt fungerar”, skriver Kimber, ”istället för att lägga ner kraft på det som
inte fungerar. På så vis skapar man möjligheter, istället för att bli ett offer” (s. 41). För
läraren är det viktigt, hävdar Kimber, att i detta sammanhang visa att han eller hon litar på
eleverna. Ett sätt att visa tillit, fortsätter hon, är att ge eleverna alternativ, att lära dem att
de alltid har ett val, antingen de väljer att göra ett aktivt val eller ej:
Eleverna är vana vid att antingen göra som de blir tillsagda eller inte göra något alls. Om de
istället får möjlighet att välja blir de mer delaktiga och kan fatta egna beslut. Man lär dem på
så vis att ta ansvar och de blir mer angelägna om att ta del av skolarbetet (s. 60)

Genom att eleverna lär sig att de alltid har ett val, och att varje val har konsekvenser, som
de själva måste ta itu med, lär de sig också samtidigt att de inte är passiva offer, utan i stället
att det alltid är de själva som styr de vägar de tar genom livet.
Det finns en rad forskare som har undersökt tillämpandet av sådana terapeutiska modeller i den svenska skolan (Löf 2011; Axelsson & Qvarsebo 2014; Irisdotter Aldenmyr
2014; Kvist Lindholm 2015). Åsa Bartholdsson (2007) menar exempelvis att arbetet som
dessa modeller möjliggör består i skapandet av normala, socialt välanpassade elever – ”det
goda elevskapet”. Bartholdsson menar att detta skapande utgår från en förväntan om att
”eleven ska vägledas och lära sig teknikerna för att bli sig själv” (s. 177). En viktig del av
”det goda elevskapet” är förmågan att samtala och reflektera, ”på rätt sätt”, och därför
tränas eleverna i att ”bli sig själva” genom en bred repertoar av ”normaliserande terapiliknande gruppövningar där elever lär sig och examineras i förmågan att uttrycka och hantera
rätt känslor på rätt sätt” (ibid.).
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På bred front initieras alltså arbetssätt som på olika sätt riktar sig mot skolan med
syfte att frammana särskilda normer och värderingar för att på så sätt skapa trygghet – i
skolan och i det omgivande samhället. I följande kapitel riktas fokus mot hur det trygghetsskapande arbetet i skolan kan gestaltas, med utgångspunkt i en undersökning av brottsförebyggande arbete i fyra områden runtom i Sverige. Innan vi går närmare in på själva analysen
ska vi dock presentera den analytiska ansats som vägleder vår analys samt det empiriska
material som analyseras.
Maktens och jagets teknologier
Kapitlet tar avstamp i den forskningsinriktning som tillämpat begreppet governmentality på frågor
om skola, lärande och utbildning (se t.ex. Hultqvist & Petersson 2000; Fejes & Nicoll 2008;
Fejes & Dahlstedt 2012; Popkewitz & Brennan 1997; Popkewitz 2008). En central utgångspunkt för kapitlet är en förståelse av maktutövning som produktiv, men samtidigt begränsande.
I linje med denna förståelse av maktutövning tar vi avstamp i Foucaults (2008b) distinktion
mellan maktteknologier (technologies of power) och jag-teknologier (technologies of the self). Medan maktteknologier ”reglerar enskilda människors uppträdande och tar dem i anspråk för särskilda ändamål eller undertrycker dem” (s. 263), så handlar jag-teknologier snarare om människors självblivande, skapande av sig själva som subjekt. Dessa tekniker, markerar Foucault,
gör det möjligt för enskilda människor att av egen kraft eller med andras hjälp genomföra ett
visst antal ingrepp på sina egna kroppar och själar och tankar, sitt eget uppträdande och sätt
att vara – och på så sätt omvandla sig själva i syfte att uppnå ett visst tillstånd av lycka, renhet,
vishet, fulländning eller odödlighet. (s. 263)

I linje med denna forskningsinriktning har skolan närmats som en av de många domäner där
denna ständigt pågående fostran av ”goda medborgare” utspelas (Popkewitz 2008). Skolan förstås som en viktig arena i samhällsbygget, och den kan ses som en knutpunkt för allehanda
styrningstekniker och relationer, som involverar en rad olika aktörer, i såväl som utanför skolan.
Fostran i skolans regi bygger på ett mer eller mindre starkt inslag av normalisering, där vissa
förmågor eller karakteristika lyfts fram som goda, önskvärda och eftersträvansvärda, i relation
till andra, som framställs som ofullbordade, problematiska och i behov av ”omskolning”
(Popkewitz & Brennan 1998). Vad gäller fostran i dagens skola, påpekar Kenneth Hultqvist
och Kenneth Petersson (2000: 503) att de läroprocesser som äger rum inom skolans domäner:
både förutsätter och önskar iscensätta lärare och andra grupper av medborgare som aktiva,
självstyrande och engagerade människor som både vill och förmår genomföra det som för
väntas av dem och som de egentligen – innerst inne – förväntar sig själva.

Det är med andra ord en alldeles speciell typ av medborgare som skolan tar sig an att fostra,
formad enligt och anpassad till det samtida, ”avancerat liberala” samhällets villkor och förväntningar. Denna medborgare antar skepnaden som flexibel, anpassningsbar och ansvarstagande
(jfr t.ex. Österlind 1998; Carlbaum 2012). Om skolan tidigare i historien utgjorde en starkt
disciplinerande kraft, där elever i hög grad har formats till medborgare genom mobilisering av
en rad disciplinerande tekniker, så har inslaget av det som Foucault benämner jag-teknologier
blivit allt mer framträdande i skolans vardag. Allt mer av fostransuppdraget har, i synnerhet
under de senaste decennierna, kommit att ägnas åt att motivera eleverna, stärka deras självtillit
och vilja till att ta egna initiativ (se Hultqvist & Petersson 2000; Dovemark 2007; Dahlstedt &
Olson 2013; Terning 2016).
92

Vi ska i följande kapitel fördjupa oss i ett specifikt sammanhang som tydligt åskådliggör
en sådan typ av fostran, nämligen skolan som arena för trygghetsskapande fostran. Utgångspunkten är en delstudie som genomfördes i en storstadskommun mellan december 2015 till
mars 2016. I studien genomfördes sammanlagt 25 intervjuer med olika lokala aktörer involverade i det lokala brottsförebyggande arbetet – såsom en demokratiutvecklare, en trygghetssamordnare, en enhetschef, en utvecklingsledare, en samhällsplanerare, två projektledare och två
socionomer, två områdesutvecklare, fyra skol- och fritidspersonal, två rektorer, två polismän,
en representant för allmännytta samt fem ideella föreningsrepresentanter. I kapitlet är det arbetet med en specifik intervention som gjorts i relation till skolan som står i fokus, där det
framför allt är intervjuer med några av de socionomer, fritidspersonal, rektorer och polis som
samverkar kring denna intervention som analyseras. Analysen fokuserar först och främst på
hur de intervjuade ser på och beskriver värdet av och genomförandet av själva interventionen.
För att få inblick i denna intervention följdes även två undervisningstillfällen.
Skola, fostran och trygghet – en analys
Vi vill i denna analys visa på hur trygghetsskapande fostran iscensätts, vilka motiv som finns
till denna fostran och vad det är för slags subjekt som fostran är tänkt att resultera i. Vi
inleder analysen med motiven till fostransarbetet genom att uppehålla oss vid hur det
brottsförebyggande arbetet beskrivs i de undersökta områdena, framför allt med fokus på
den betydelse som skolan tillmäts i detta arbete. En återkommande tankegång är här att ju
tidigare insatser sätts in, desto bättre. Härmed blir skolan viktig i det förebyggande arbetet.
Därefter fördjupar vi oss i en specifik intervention, som gjorts i ett av de områden som
undersökts. Denna fördjupning tar sin början i bakgrunden och motiven till denna intervention, i form av iakttagelser om utbrett våld på gator och i skolan. I relation till dessa
utmaningar ses skolan som viktig i det lokala trygghetsarbetet. Därefter fokuserar vi på hur
fostran iscensätts (genom vilka tekniker), först och främst genom reflektion, bekännelse,
mentorer och scenarier. Avslutningsvis riktar vi uppmärksamhet mot de tänkta effekterna
av fostran, i form av skapande av särskilda typer av lärande subjekt (med bestämda förmågor och egenskaper).
Bättre att förekomma än förekommas
I intervjuer med lokala aktörer i de fyra miljöer som undersökts finns en samstämmig idé
om att våld och annan slags brottslighet på bästa sätt motverkas enligt logiken bättre att
förekomma än att förekommas (Dahlstedt & Lozic 2017) Därför krävs snabba och tidiga insatser – prevention. I detta arbete intar skolan i flera avseenden en nyckelroll. En barnpsykolog
i ett av områdena är en av dem som betonar vikten av tidiga insatser: ”samhället bör agera
tidigare och inte när de redan är fast i missbruk och kriminalitet, för att då finns inte någon
återvändo”. Ju tidigare insatser, desto lättare att nå önskat resultat – det vill säga motverka
brottslighet. Rationaliteten formuleras på ett liknande sätt av en kommunsamordnare:
När man är liten då har man små problem och om man väntar tills [barnen] blir stora [då får
man större problem]. Man kan tidigt se att vissa barn har […] en slags personlighet. Det
känns hemskt att säga om små barn, men det är så och med de barnen behöver man vara
mer vaksam kring. Man måste fånga upp dem mycket, mycket tidigare och jobba mer med
föräldrarna.

Av citatet framgår att tankefiguren om prevention är tätt sammanbunden med strävan efter
att fostra inte bara de unga, utan även föräldrarna. För att uppkomsten av kriminalitet bland
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de unga ska kunna motverkas behöver de fostras i önskvärd riktning. De behöver ”fångas
upp” tidigt i livet. Dessutom behöver man ”jobba med föräldrarna”. Av citatet framgår
även att prevention bygger på kunskap. För att kunna förhindra en negativ utveckling krävs
kunskap – inte minst om barnens liv och leverne, hur de har utvecklats fram tills nu och
hur de kan komma att utvecklas i framtiden. Hur ska då potentiella problem kunna identifieras – och var?
I intervjuerna framträder i synnerhet två institutioner som platser lämpliga för att insamla den typ av kunskap som möjliggör tidiga åtgärder. Mödravården är en sådan plats.
En polis i ett av områdena beskriver mödravrdens potential i det preventiva arbetet enligt
följande:
Man kan se [potentiella problem] tidigt; och redan vid mödravårdstiden, alltså […] när man
är på gång att skaffa barn, då skulle man tidigt, och speciellt i områden där behoven finns,
[hjälpa till]. Man ska vara ännu starkare och finnas med. […] Om du ska påverka en persons
liv, en människas liv […] så tycker jag att man ska göra detta från början, redan vid spädbarnsålder. I spädbarnsålder så har du möjlighet att med ganska små och enkla medel […]
prägla ett barn och […] få en rätt så stor genomslagskraft.

Mödravården framstår som en plats särskilt väl lämpad för att upptäcka eventuella problem,
tidigt intervenera i familjelivet, forma föräldrarna, ge dem rätt ”verktyg” för att i sin tur
kunna fostra barnen i önskvärd riktning. Eftersom alla blivande föräldrar passerar just mödravården kan all upptänklig typ av information här samlas in, vilket möjliggör ingående
analys, differentiering och prognostisering av varje enskilt fall. I mödravårdens regi kan
dessutom särskilda insatser sättas in, i de specifika geografiska områden där sådana insatser
krävs.
Skolan är en annan plats som av de intervjuade anses väl lämpad för preventivt arbete.
Skolan är inte bara viktig i det hänseendet att den har till uppgift att fostra de uppväxande
till laglydiga medborgare. Eftersom skolan har som sin funktion att granska och differentiera ser en polis den som överlägsen alla andra instanser när det gäller just brottsprevention:
”ganska tidigt kan man se på vissa elever: ’Skit, det här kommer att bli ett problem!’”. Därför
menar han att man i skolan behöver ”sätta in jättestora resurser”, ge särskild ”stöttning”
och ”uppbackning”. En annan polis framhåller också denna sida av skolans roll i det brottspreventiva arbetet.
Skolan är en bas till att fånga upp [barnen och föräldrarna]. […] Egentligen är det först när
du kommer till skolan, det är där du blir sedd och hörd som individ och det är där samhället
för första gången kan riktigt göra en kartläggning av individen och familjen och hur man har
det. […] Det är i skolan som man har för första gången en möjlighet att göra någon granskning.

I skolan, liksom i mödravården, är det möjligt att nå alla, eftersom alla under sin uppväxt
kommer i kontakt med skolan. Skolan ägnar sig åt kartläggning och ingående granskning av
eleverna, inte bara när det gäller det som händer inom och utanför klassrummets väggar.
Skolan gör barnen och deras familjer synliga – och nåbara (Donzelot 1979). Skolan är därmed en viktig arena när det gäller att inhämta kunskap om barn och familj, men även som
en kontaktyta till både barn, föräldrar och andra aktörer. Via skolan kan nämligen även
andra aktörer, inte minst polis och socialtjänst, kopplas in i det preventiva arbetet (Wahl-
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gren 2014). Skolan framträder härmed som en central domän för samverkan där lokalsamhällets olika aktörer kan ”mobiliseras” och samlas (se Petersson 1997; Dahlstedt & Hertzberg 2011b).
Lokal trygghetsskapande fostran
I det följande ska vi fördjupa oss i ett specifikt exempel på hur skolan kan fungera som en
nod för lokalt trygghetsskapande arbete som bygger på samverkan mellan olika lokala aktörer. Vi inleder med att ge en bakgrund till hur och varför initiativet startades upp och
vilka huvudsakliga motiv som de ingående parterna hade till att samverka kring initiativet.
Vi inleder bakgrundsbeskrivningen med den beskrivning som rektorn på en F-9-skola
i kommunen gör av situationen på skolan när han tillträdde för ett par år sedan. Han kunde
snart konstatera att det fanns en, som han beskriver det, ”väldig hög frekvens av våld” på
skolan. Rektorn berättar att han redan under de tre första veckorna på högstadiet gjorde
mellan 10 och 12 polisanmälningar om misshandel och mellan två och tre orosanmälningar
till socialtjänsten – i veckan. Oroligheterna gällde allt från bråk till grovt våld och kriminalitet. En socialpedagog på samma skola berättar att oroligheterna inte bara involverade högstadiet utan också mellanstadiet:
Det fanns mycket extremt våld bland eleverna. Vi pratar om årskurs ett och tre… grovt våld
bland de yngre eleverna… ett jättestort problem […] Föräldrarna är inte hemma lika mycket
bland eleverna nu som de har varit tidigare. Föräldrar som är involverade, det skiljer sig. Vi
kallar till ett föräldramöte och det är tre föräldrar som kommer.

Rektorn beskriver självkritiskt en situation där det under många år funnits ett gap mellan
skolledning och lärare. ”Dörren var alltid stängd hos rektorn”. ”Handlingsplaner definierades som ett dekret”. Under lång tid bidrog detta till att skapa en otrygg miljö på skolan, för
såväl anställda som elever. Situationen var dock inte unik. Liknande erfarenheter och rapporter fanns även från andra skolor i kommunen och dessa rapporter fick kommunen så
småningom att ta initiativ till en rad samlade åtgärder i syfte att bryta trenden och främja
tryggheten i kommunen.
I fokus för flera av dessa initiativ stod skolan. I en av kommunens åtgärdsplaner för
arbetet med trygghet och säkerhet slås fast att skolor, förskolor och fritidshem tillsammans
är ”en viktig bas för social prevention”. ”Våldet i familjen, våldet på skolgården, mellan
eleverna, allt hänger ihop med våldet på gatorna”, noterar också en socialarbetare som arbetar i den enhet som har ansvar för det förebyggande arbetet i kommunen.
Diskussioner mellan representanter för socialtjänst och rektorer från några skolor i
kommunen påbörjades år 2012 och dessa diskussioner kom bland annat att resultera i ett
trygghetsskapande projekt som kom att involvera ett antal skolor i kommunen. Beslutet om
att dra igång projektet togs av socialnämnden i början av 2014. Kort därefter följde ett antal
representanter med en svensk delegation på studiebesök till USA och Skottland, där den
modell för brottspreventivt arbete som projektet baseras på har utarbetats och satts i bruk.7
Intresset för att hitta konkreta modeller för det trygghetsskapande arbetet, med skolan på
fokus, fanns nämligen inte bara i kommunen, utan på en rad andra platser runtom i landet.
Under 2015 startades projektet upp i kommunen för att därefter utvärderas varje år. Planen
är att projektet med utgångspunkt i erfarenheterna av dessa utvärderingar efter tre år ska
utvecklas till att involvera alla skolor i kommunen.
Initiativet organiseras av en enhet med ansvar för förebyggande arbete vid socialtjänsten, men bygger på samverkan mellan olika lokala aktörer, däribland socialtjänst, skola, polis
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och räddningstjänst. Tillsammans bildar dessa aktörer en referensgrupp, som både följer
och stödjer arbetet. Varje aktör har sina specifika uppdrag, ansvarsområden, kompetens
och ingång till frågan om trygghet och ungdom, men ur de medverkande parternas synvinkel har denna samverkan på det hela taget varit en styrka, i det hänseendet att olika resurser
och kompetenser har kunnat sammanföras och tillsammans skapa ett mervärde i det trygghetsskapande arbetet. Samtidigt är det uppenbart att samverkan – som i all form av samverkan – har inneburit vissa förhandlingar där ingående parter haft lite olika motiv, ingång
och syn när det gäller förebyggande arbete i skolsammanhang.
Från socialtjänstens sida understryks vikten av att de samverkande parterna med initiativet utvecklar en gemensam förståelse och målbild. ”Vi skapar en samtid med initiativet”, poängterar en socialarbetare, ”genom den utbildning vi går tillsammans, vi har samma
utbildning, polis, skolpersonal, kurator”. Denna samverkan skapar trygghet bland samtliga
medverkande, inte minst ute på skolorna.
För polisens del finns en tydlig förhoppning om att initiativet på sikt ska leda till
minskad brottslighet i kommunen – och i synnerhet i de områden där de ingående skolorna
är belägna. Nyckeln till framgång är tidiga insatser – därav betydelsen av att närma sig just
de sammanhang där barn befinner sig i unga år. ”Om vi lägger resursen ganska tidigt då
kommer det aldrig att ske några brott”, förklarar en av de poliser som är involverad i arbetet.
”Alla har hört om dem som har blivit kriminella och man har sagt att: ’Ja, det syntes redan
på dagis att han skulle bli kriminell’. Det är bedrövligt! Tänk att dagisfröken såg att han
skulle bli kriminell och så blir han det! Vilket misslyckande från samhällets sida […] Hur
ska vi stoppa det? Det är initiativet!”
Rektorerna beskriver också initiativet som en del av en bredare repertoar av åtgärder
när det gäller skolans förebyggande arbete med fokus på säkerhet. ”Initiativet är en av våra
metoder”, säger en av rektorerna. Initialt, berättar han, fanns dock en viss distans till initiativet eftersom arbetet ligger i utkanterna av skolans primära ansvarsområde. ”Ibland får
skolan jobba med svårigheter som går utanför vår ansvarsroll […] Det gäller individnivån
och det hamnar i skolans knä, på skolans tid skulle jag säga. Det finns ingenting som säger
att vi ska jobba med initiativet”. Vid närmare eftertanke kunde han ändå se att initiativet på
sikt skulle kunna bidra till skolans arbete: ”när jag fick höra om det så kunde jag se att det
skulle kunna hjälpa oss i det arbete som gör att vi kan uppfylla vårt mål bättre”. Därmed
kunde initiativet tolkas på ett sätt som gjorde att det kunde fogas in i skolans reguljära
arbete.
I ett samtal med en socialpedagog och en lärare på en av skolorna framkommer att
det för skolornas del även kunde finnas andra – mer pragmatiska – motiv till att delta i
trygghetsarbetet.
Socialpedagog: Skolor [i området] har samma problematik. Den enda skillnaden mellan skolorna är att vi vågade prata om våld i skolan, att det finns våldsamheter, att vi var öppna för
frågan… Om det finns våld på skolan då kanske man döljer det lite grann…
Intervjuare: Varför vågade?
Lärare: I sammanhanget, om det blir dåligt rykte för skolan då får man inte elever, då får man
inte pengar för att driva skolan. Det handlar om resurser. Skolsystemet i Sverige bedrivs inte
på ett schysst sätt. Det blir en marknad för skolan och eleverna och föräldrarna är liksom
kunder. Så det gäller att inte få för dåligt rykte, för då får vi inga elever.
Intervjuare: Och mellan de olika skolorna [i området], hur funkar det? Finns det konkurrens?
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Socialpedagog: Ja, det blir ju så om man pratar rent krasst. De flyttar ofta till den skola som de
har hört är den bästa i området. Problemet är att de som är i området flyttar sina barn till
stan… De säger: ”Där finns det svenskar. Där är det lugnare”.
Intervjuare: Svenskar? Är det en dimension som spelar stor roll?
Socialpedagog: Ja, absolut. Det finns tankar om att finns det svenskar i skolan så finns det inte
så mycket våld. Det är inte lika mycket problem i skolan.

I samtalet placerar socialpedagogen och läraren skolans trygghetsarbete i en bredare kontext
– nämligen skolvalets och den polariserade urbana geografins. De pekar på att frågan om
skolans trygghet och säkerhet i en situation där elever väljer skola, till stor del utifrån skolans
rykte och status (se t.ex. Bunar 2009; Harling 2017), kan bli viktig när det gäller att både
behålla elever och locka nya elever till skolan. I konkurrensen med andra skolor är det därför viktigt för skolor att utveckla ett starkt och attraktivt varumärke. Trygghet och säkerhet,
ordning och reda kan här bli centrala delar i bygget av ett sådant varumärke.
Iscensättandet av trygghetsarbetet
Initiativet tar avstamp i en modell som går ut på att, först, identifiera en uppsättning faktorer
som på olika sätt ökar risken för att individer endera använder eller blir utsatta för våld och,
därefter, förebygga dessa risker. Med utgångspunkt i denna modell placeras den enskilda
individen in i en strukturerande miljö som består av tre olika nivåer: relationer (familjemedlemmar, vänner och bekanta), närmiljö (skolor, arbetsplats och bostadsområde) och samhälle
(socio-kulturella normer och villkor som genererar konflikter). Det finns alltså en mängd
riskfaktorer, som kan identifieras på olika nivåer, som tillsammans påverkar individernas
värderings- och handlingsmönster.
Modellen tar specifikt avstamp i en normkritisk ansats, där det är relationerna mellan
stereotyper, könsroller och jämställdhet som står i fokus. Utgångspunkten är att rådande
könsnormer i sig utgör en risk för konflikter och våldsamma relationer, som till exempel
kan ta sig uttryck i våld ute på skolor och på offentliga platser, likväl som i nära och privata
relationer. Initiativet syftar närmare bestämt till att öka medvetenheten om verbalt, psykiskt,
fysiskt och sexuellt våld bland barn och unga samt bidra till en förändring av rådande sociala
normer, med särskilt fokus på stereotypa könsroller. Även om syftet med initiativet i den
meningen är att bidra till förändring så är syftet inte, understryker chefen för enheten som
ansvarar för kommunens förebyggande arbete, att ”förändra” barnet: ”Vi ska inte ändra på
barnen, utan på oss själva. Vi ska ge barnen möjlighet att bli vad de vill, utan att kategoriseras utifrån våra förväntningar”. Siktet är snarare inställt på att, steg för steg, förändra
föräldragenerationens förväntningar, däribland både lärare och föräldrar. Vi återkommer
till detta längre fram.
En central del av initiativet består i att utbilda mentorer ute på de deltagande skolorna,
det vill säga elever som aktivt involveras i det brottspreventiva arbetet ute på skolorna.
Mentorerna beskrivs som särskilt viktiga i arbetet, just på grund av sin ålder. ”Vi vuxna
pratar med ungdomarna hela tiden”, säger en socialarbetare. ”Vi försöker påverka dem och
det är ganska svårt. Ungdomar lyssnar mycket mer på andra ungdomar”. Eftersom mentorerna är just unga förväntas de ha lättare att nå fram till de unga än de vuxna har – eleverna
blir på så sätt mer tillgängliga för de vuxnas försök att ”påverka”. Mentorer rekryteras bland
elever som går i årskurs 8, för att de sedan under årskurs 9 själva ska hålla i undervisningspass för elever som går i årskurs 6. Ålder fungerar här som ett selektionskriterium, detta för
att säkerställa att mentorerna har nått en viss mognadsnivå. Mentorer väljs ut av lärare på
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skolan, utifrån bedömd lämplighet för uppdraget. Proceduren kan därmed ses som ett uttryck för en maktteknologi, som består i att skolans auktoriserade bedömningssystem och
värdering av lämplighet mäter, rangordnar och utser vilka elever som lever upp till det som
anses vara lämpligt och moget nog för att tjäna som förebildligt för övriga elever.
Av intervjuerna framgår dock att urvalet av mentorer är en av de frågor som de olika
samverkande parterna kan ha olika synpunkter på.
Socialarbetare: Vi möter alla ungdomar på olika sätt. Skolpersonalen träffar dem på skolan,
polisen träffar dem på ett annat sätt när de är ute. Vi [socialarbetare] träffar dem på fritidsgården. Vi har alla en bild av hur ungdomarna i området är idag. Det är klart att det finns
mycket fördelar av det, men det är också komplext, för vi är inte alltid överens.
Intervjuare: Kan du ta ett exempel?
Socialarbetare: Det är en stor grej att vi vuxna är överens om vilka vi vill ha som förebilder,
vilka som ska vara mentorer… Där har vi olika tankar och därför är det bra att ha med
polisen som har en annan bild av ungdomarna och träffar dem på stan… [polisen kan]
saker som en ungdom inte visar upp i skolan […] eller det kan vara tvärtom. Vi har haft
olika tankar om vilka som kan vara en förebild, vilka ungdomar som kan väljas ut […] får
man ha varit våldsam innan? […] Jag har även märkt att vi och lärarna kan vara olika där.
Vi kan se att man använder de ungdomarna [som har varit våldsamma]. Det är positivt.

De elever som enligt denna procedur till slut väljs ut som lämpliga mentorer – förebilder –
genomgår därefter en utbildning som arrangeras av särskilda referensgrupper som bildats
ute på skolorna, bestående av personal på skolan samt företrädare för polis och räddningstjänst. En av socialarbetarna beskriver mentorskapet och utbildandet av mentorerna i följande ordalag: ”Vi [socialtjänsten] vill göra ungdomarna medvetna om vilka normer som
påverkar kamraterna och samhället”. Socialarbetaren markerar särskilt vikten av att mentorerna verkligen ”tror på budskapet… att vi behöver förändra normer”. För det mesta är
utbildningen förlagd under ett antal dagar i socialtjänstens lokaler. Programmet löper under
ordinarie skolschema och innehåller elva pass. Personalen ser till så att mentorerna följer
utbildningen. Under en uppstartsfas håller socialarbetare i passen tillsammans med involverad skolpersonal. Företrädare för polis och räddningstjänst medverkar vid enskilda tillfällen, beroende på vilket tema som passet behandlar.
Efter genomgången utbildning är det dags för mentorerna att själva hålla i undervisningspass för elever i årskurs 6 på skolan. Klassen delas upp i grupper om ungefär femton
elever och varje grupp leds av tre mentorer. De tre mentorer har olika roller under undervisningspassen. Det är en av mentorerna som pratar, en som skriver på tavlan och en tredje
som håller tiden – eftersom varje pass är indelat i olika moment, som beräknas ta en viss
tid. Passet inleds med att en av mentorerna redogör för de regler som gäller under passet,
exempelvis att det inte är tillåtet att avbryta mentorerna. Därefter följer en kort introduktion
av vad passet ska handla om och hur det är upplagt.
Som stöd för undervisningspassen använder mentorerna sig av en särskilt framtagen
handbok eller manual, med konkreta förslag till upplägg, innehållande en uppsättning övningar och frågor för respektive pass. Varje pass är 45 minuter och behandlar ett specifikt
tema som på olika sätt rör trygghet och otrygghet, på skolan eller på fritiden, i området eller
på andra platser. Temat illustreras vanligen av ett inledande filmklipp. Filmklippen kan vara
hämtade från Youtube, ibland på svenska och ibland på engelska. Ett annat exempel på
filmer som visas är en serie om totalt åtta kortfilmer framtagen av Utbildningsradion, Vara
vänner. Filmerna är särskilt anpassade till grundskolan F-3 och finns fritt tillgänglig online.
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En av filmerna behandlar till exempel temat ”mobbing” och gestaltar en situation där ett
barn blir mobbat i en ny skola. Filmen avslutas, liksom andra filmer i serien, med ett annat
scenario, som visar hur barnen på skolan kunde eller borde ha betett sig för att välkomna den
nya eleven. Dessa scenarier tjänar därefter som underlag för en diskussion mellan mentorer
och eleverna i klassen, utifrån det tema som filmen berört. Denna diskussion kretsar oftast
kring frågor som rör normer och värderingar, förhållningssätt och beteenden. Utifrån scenariot, vad kunde eller borde eleverna ha gjort istället?
Rektorn på en av skolorna beskriver upplägget enligt följande: ”Till exempel: Du och
din kompis går i en korridor och din kompis puttar in en tjej i väggen. Tjejen går bara vidare.
Vad gör du, liksom? Skrattar du med? Vad skulle du säga till din kompis? Skulle du prata
med tjejen efteråt?” Om eleverna inte kommer på något att säga och är tystna erbjuder
manualen en uppsättning färdiga exempel som mentorerna kan välja att ta upp. Passet avslutas med att gruppen planerar ett rollspel som får illustrera dagens tema.
Fostran till trygghet
Själva poängen med upplägget är att de vuxna ska inta en så undanskymd roll som möjligt
i denna del av arbetet och att ansvaret för genomförandet huvudsakligen överlåts till mentorerna och eleverna. Undervisningen består i en mobilisering av en bred repertoar av jagteknologier, där barnen fås att mobilisera sina egna krafter och viljor. Rationaliteten i det
förebyggande arbetet beskrivs enligt följande, av rektorn på en av skolorna: ”Barnen ska
själva medvetandegöras i hur man beter sig mot varandra. Ska vi göra så här? Vad skulle jag
kunna göra för att förändra det?” Det är alltså de unga som får initiativet. Det är de som
har möjlighet att skapa trygghet. Förutsättningen för skapandet av trygghet är elevernas
aktiva deltagande: ”Det är när man är aktiv som man börjar förändra normer”.
Utifrån denna tankegång beskrivs eleverna inom interventionen som ”förändringsagenter”, som ska fås att aktivt verka för förändring inte bara i klassrummet, utan – desto
viktigare – runtom i det omgivande samhället. ”De ska vara agenter där ute på skolgården”,
säger en lärare. ”Om de ser våld eller hör något ska de antingen gå till en lärare de känner
sig trygga med eller försöka lösa konflikten själva”. Eleverna ska fås att känna sig trygga
och bidra till att på olika sätt skapa trygghet där de befinner sig genom att inte bara se, utan
också respondera mot de eventuella överträdelser som görs runtomkring dem. En rektor
beskriver i sådana ordalag initiativet som ett sätt att få barnen att ”hjälpa varandra att se hur
man kan vara aktiv och stoppa det här bråkiga som inträffar”. Detta gör – sammantaget –
barnet till ”förändringsagent”, ”inte bara en passiv åskådare”. På så sätt kan man säga att
skolans trygghetsskapande fostran har en räckvidd som sträcker sig vida utanför skolan och
klassrummet. Den förändrings-agens som initiativet är tänkt att skapa kan eleverna göra
bruk av också på sin fritid. Genom initiativet blir det därmed, säger en polis, möjligt att
också nå in i och påverka familjelivet.
Om barnen påverkas i sexan så kommer de hem och kan påverka sin familj […] Tänk om
barnen får reda på diskussionen om att man inte får slå barn och så kommer de hem och
kanske ser en annan familj, där någon blir slagen. ”Det där är inte okej”. Vad det vore
häftigt om barnen säger ifrån: ”Mamma, jag såg att pappan i den här familjen slog henne.
Jag tänker göra en polisanmälan. Jag vill att du hjälper mig med polisanmälan”.

Även om det är barnen och inte föräldrarna som initiativet riktas mot så blir därmed ändå
hela familjen föremål för potentiell pedagogisk intervention (se Donzelot 1979; Crozier
1998), där både barn och föräldrar kan göras delaktiga i det trygghetsskapande arbetet (jfr
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Dahlstedt 2009a, 2009b). Utifrån detta citat framstår denna tänkta förändrings-agens inte
enbart som uttryck för ett slags jag-teknologi, som på olika sätt manar till barnens egna,
inre krafter och viljor att reglera sig själva. Denna tänkta förändrings-agens bygger även på
en logik som närmast för tankarna till det som Foucault (2008b) benämner maktteknologi,
som i olika avseenden bygger på att barnen samtidigt ska fås att reglera andra människor
och forma sin omgivning genom att de ska fås att identifiera olika överträdelser i sin vardag
och bidra till att skapa trygghet.
I intervjuerna beskrivs initiativet som lyckat. I den första kvalitativa utvärdering av
initiativet som kommunen genomfört påvisas en viss positiv förändring av ungdomars förhållningssätt till våld och en generellt sett minskad våldsnivå ute på skolorna. I utvärderingen rapporteras bland annat att de elever som deltar i initiativets undervisning upplever
sig vara mer trygga och att de rör sig på ett annorlunda sätt i sin omgivning. Från en av
skolorna rapporteras vidare att eleverna efter ett års verksamhet upplever mindre våld på
skolan. Även i intervjuerna lyfts flera tecken fram som tycks peka på att initiativet haft vissa
effekter. En rektor berättar till exempel att antalet orosanmälningar till socialtjänsten har
minskat drastiskt, från två till tre gånger per vecka, till två per termin. När det gäller fostran
av eleverna med förändrings-agens, som kan mobiliseras både i och utanför skolan, lyfter
en rektor fram följande händelse som ett konkret exempel på hur han menar att initiativet
haft en viss positiv effekt:
Det var sent en eftermiddag och några elevmentorer spelar tennis. Det kommer en mamma
och hennes fyraåriga son. Hon ska hämta sitt lite äldre barn på vårt fritids och de hör
plötsligt hur hon, med ganska stor kraft, smäller till fyraåringen i huvudet, två gånger. Och
det första de gör är att gå fram till mamman och säger: ”Men, vad gör du för någonting?
Man får inte slå barn”. Hon svarade typ: ”Bryr dig inte om det. Strunt i mina ungar”. […]
De flesta vuxna hade nöjt sig med det och sagt: ”Ja, men det är en dum mamma”, och så.
Men de gjorde inte det, utan de kom upp till kuratorn och berättade att: ”Vi såg det här
och det var den här mamman med pojken i den här klassen”. De sade: ”Vi stannar för att
vittna så att det blir en polisanmälan”. Så de ställde upp på att vara vittnen till den här
misshandeln. Vi kunde också gå in vårt kamerasystem. Man kunde verkligen se på vilket
bra sätt eleverna i nian gick in i den här händelsen.

Exemplet visar på hur den tänkta förändrings-agensen skapas genom jagets och maktens
teknologier. Idén är att förändring kommer inifrån, utifrån den enskilde individens motivation och vilja. Förändring kan, enligt argumentationen, inte kommenderas fram. Samtidigt
riktas förändringen inte bara inåt den enskilde individen, till en förändring av jaget, utan
också utåt, till en förändring av omgivningen. Barnens ögon gör det möjligt att kartlägga
omgivningen och identifiera potentiella risker och överträdelser, som därefter kan möjliggöra förändring. I citatet framgår dessutom hur elevernas kartläggande ögon beskrivs i relation till skolans kamerasystem, en annan form av maktteknologi, övervakningens apparatur.
Scenariot används, berättar en lärare, som ett pedagogiskt medel för att mana eleverna
till reflektion kring de val som de ställs inför i de olika situationer de möter. Målet med
denna reflektion är att eleverna ska lyssna till andras sätt att tänka för att därefter själva
komma fram till hur de ”ska handla rätt” i konkreta situationer.
Barnen ska börja reflektera över verkliga situationer som åtminstone en elev har varit med
om. […] Barnen får reflektera över vad som händer i en situation och hur de kan göra för
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att göra rätt. De börjar tänka på det. Annars… ”Du får inte göra det!”… ”Sluta med det!”
… Här finns ett jättebra tillfälle där barnen får reflektera och lyssna på vad kamraterna tänker
och så bygga upp det här med hur man ska handla rätt.

Reflektion fungerar här som en central lärande praktik, för den enskilde eleven såväl som
för gruppen. Tanken är att eleverna genom dialog med andra ska lära sig resonera med sig
själva och med andra, att formulera sina erfarenheter och synpunkter, att respektera andras
synpunkter och att i dialog med andra både revidera och stå för sina egna. Genom denna
dialog kan eleven så småningom hitta fram till hur hon ”kan göra för att göra rätt”. Genom
denna process ”aktiveras” eleverna samtidigt som deras normer och värderingar görs synliga och i sin tur relateras till rådande normer. På så sätt formas eleverna till aktiva subjekt
som styr både sig själva och andra i förhållande till gällande normer (Axelsson & Qvarsebo
2014).
I och med att eleverna erbjuds att ”aktivera” sig själva, och i och med att eleverna
accepterar ett sådant erbjudande genom att delge eller ”avslöja” sina inre tankar för de
andra, skulle man med hänvisning till Foucault (2008b) kunna säga att det är ett slags jagteknologi som sätts i bruk. Vad som utspelas i denna situation är en form av bekännelse
där elever inbjuds att dechiffrera sitt jag, sätta det i förhållande till vad de uppfattar som
normalt och genom detta skapa ett nytt och bättre jag.
Bekännelsen fungerar som en jag-teknologi, varigenom eleverna reflekterar över sig
själva, individuellt och i dialog med andra, som ett medel för att förändra sig i riktning mot
som har definierats som idealt. Förmågan att ständigt reflektera över sig själv i förhållande
till den omgivande världen, och att dela dessa reflektioner i dialog med andra, är ett av de
mest centrala kännetecknen för det lärande subjekt som undervisningen går ut på att fostra.
Av intervjuerna framgår dock att lärarna inte är helt frånvarande i denna läroprocess,
även om deras roll är något undanskymd. Lärarnas roll består huvudsakligen i att stödja och
underlätta elevernas fria reflektion. En lärare berättar att ett sätt att bidra till att få elever att
reflektera över ”rätt” och ”fel” och lära sig hur man kan tänka och göra annorlunda kan
vara att få eleverna att titta tillbaks på händelser som inträffat och fråga dem: ”Vad hände?”.
Elever som hamnar i problem… då har jag lärt mig en teknik: ”Vad hände?” Och så får
eleven berätta om det som hände. Ok! Och hur kunde du ha gjort annorlunda för att ändra
situationen, för att undvika att slå eleven? Och då får eleven säga till mig vad han skulle ha
gjort annorlunda. […] Okej… då säger jag till nästa gång om det uppstår en liknande situation: Då vet du vad du ska göra! Eleven blir medveten om att det inte var okej det du gjorde…
men hur kunde du ha gjort annorlunda? […] Så det är inte något som kommer från mig. Det
är något som kommer från eleven själv. Så det var ganska positivt att använda den här tekniken… att låta elever reflektera över situationen. Det är en bra träning inför framtiden, för
när man blir vuxen då kan man inte använda våld.

Genom att läraren i undervisningen ställer sådana enkla frågor kan eleverna lära sig att de
alltid har ett val, att de alltid kan göra annorlunda. Eleverna är därmed inte offer för omständigheterna, utan de har alltid ett ansvar. Eleverna skapas på så sätt som ansvarstagande
subjekt. Insikten om att eleverna alltid har ett val kommer dock inte från läraren, utan inifrån eleverna själva, genom reflektionens makt. Genom reflektion fås de att både se och
acceptera konsekvenserna av sina egna handlingar, att ta ansvar för sig själva och inte skjuta
över ansvaret på andra (Löf 2011). Rationaliteten följer i allt väsentligt den som återfinns i
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andra KBT-inriktade insatser: de som insatserna riktas mot ska fås att se sig själva som
ansvariga för sina egna liv, för sitt eget väl och ve (Axelsson & Qvarsebo 2014).
Samtidigt är det inte bara eleverna som formas genom det värderingsarbete som bedrivs i klassrummet, utan även lärarna. De reflektioner som iscensätts får nämligen också
lärarna att jobba med sig själva. En socialpedagog berättar exempelvis att den normkritiska
ansats som ligger till grund för undervisningen bidragit till både nya kunskaper och en större
medvetenhet om sina egna normer och värderingar: ”Jag lär mig varje gång vi har de olika
passen när vi pratar om rasism, när man pratar om våld och sexualiserat våld…” Här framhålls särskilt det fokus som initiativet lägger på könsroller och jämställdhet som en viktig
del av denna ökade medvetenhet.
Jag tror att jag inte skulle ha kallat mig för feminist innan jag kom in i initiativet. Men nu kan
jag säga utan tvekan att jag är feminist. Jag har insett vad feminism betyder. Det betyder inte
att man är manshatare, det betyder inte att man är kritisk mot män. Det betyder att man är
kritisk mot hur män är och vilka roller vi får i samhället. […] så den här skillnaden har gett
mig jättemycket. […] Innan jag började precis jobba med initiativet, minns jag att jag kunde
använda ord som mina vänner använder som ”den bögen” eller ”horan”. Nu har jag pratat
om det i mitt kompisgäng […] Jag kan ifrågasätta mina vänner och mig själv mycket mer.

Den reflektion som här beskrivs riktas inte bara inåt, i form av självrannsakan och självkritik, utan i förlängningen också utåt, mot omgivningen. En annan lärare beskriver på ett
liknande sätt det egna lärandet och arbetet med självet som ett viktigt inslag i initiativets
arbetssätt.
Jag blir mer medveten om hur jag ska jobba säkert, om hur jag tänker om mig själv i relation
till andra människor, hur jag ska jobba med barnen, och sen får jag naturligvisst jobba med
mig själv. Jag är en person som gör skillnad på killar och tjejer. Då är det något som jag måste
jobba med också […] Att vara medveten om hur man pratar med barnen. Det är ett konstant
arbete varje dag. Man påminner sig själv hela tiden. Ibland gör man fel, men man inser att
man gör fel genom att erkänna det, man står för vad man gör och försöker att förbättra det.

Läraren beskriver här ett kontinuerligt lärande, som utgör ett belysande exempel på ett slags
jag-teknologi. Denna teknologi består i ett ”konstant arbete varje dag”, där hen gradvis ”blir
mer medveten”, inte minst genom att hen ”påminner sig själv hela tiden”. Ett viktigt inslag
i detta lärande är bekännelsen – ”man inser att man gör fel genom att erkänna det”. Bekännelsen är i detta fall individuell, riktad inåt jaget, men utgör ändå startpunkten för ett lärande
som tar sikte på att bli bättre: ”man står för vad man gör och försöker att förbättra det”.
Liksom eleverna kommer därmed även lärarna att bli mer medvetna och reflekterande, både
om sig själva, sina normer och värderingar, och om omgivningen. Lärarna blir, genom användandet av en rad metoder som bygger på reflektion, aktiva subjekt inte bara i formandet
av eleverna som trygghetsskapande subjekt, utan även i formandet av sig själva till sådana
subjekt (se t.ex. Olsson & Pettersson 2008).
Avslutande diskussion
Detta kapitel har fokuserat på viljan att förebygga brott i form av trygghetsskapande fostran
i skolan. Utgångspunkten har varit en specifik lokal intervention, men i skolor runtom i
landet görs – i olika tappningar – en mängd interventioner av liknande slag (Löf 2011; Kvist
Lindholm 2015). Vi har i analysen pekat på vad som skulle kunna beskrivas som en slags
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vilja att aktivera, en form av styrning som i hög grad manar till individens motivation och
vilja att göra aktiva val och aktiva ställningstaganden – i namn av frihet, ansvarstagande och
trygghet. Analysen har dock påvisat att det finns ett rätt val och en rätt väg, utstakade med
utgångspunkt i rådande normer, som eleverna med olika medel ska fås att själva välja. Det
fria valet som alla elever står inför framstår därmed inte som något val, utan snarare som
ett påbud: alla har alltid ett val och alla måste välja. Ansvaret för att göra ett val – och att
göra rätt val – är individens eget (Löf 2011).
Den form av styrning som interventionen möjliggör består av en rad olika jag-teknologier. I analysen har vi framför allt lyft fram en sådan teknologi, bekännelse. Bekännelse
i form av reflektion är ett centralt inslag i det trygghetsskapande arbete som bedrivs ute på
skolorna. Bekännelsen är dock inte något som tvingas på eleverna. I stället inbjuds elever
till att aktivt delta i det fortlöpande reflektionsarbetet på grundval av sin egen frihet. Genom
att reflektera kring sitt eget och andras handlande framför eleverna sitt eget beteende samtidigt som de framför andras beteende. Genom att reglera sig själva och förändra sina jag
till vad som bedöms som önskvärt reproducerar de normen för gott uppförande och därmed deltar de även i regleringen av andras uppförande. På så sätt är jag-teknologin, reglering
av jaget, också kopplat till maktteknologin, reglering av andra. Ett av de medel genom vilka
bekännelsen möjliggörs är scenariot – som manar den enskilde eleven att ta ställning, det
vill säga att göra val, och att reflektera kring dessa val (jfr Wahlgren 2014).
Initiativet tar avstamp i en normkritisk ansats, med särskilt fokus på medvetenhet
kring könsroller och jämställdhet, grundad i egen förståelse för hur världen är beskaffad.
Denna ansats möjliggör och rationaliserar en bestämd uppsättning arbetssätt. Utifrån den
modell som initiativet utgår från identifieras en uppsättning faktorer som ökar risken för
våld: relationer (familjemedlemmar, vänner och bekanta), närmiljö (skolor, arbetsplats och
bostadsområde) respektive samhälle (socio-kulturella normer och villkor som genererar konflikter). Det är just dessa risker som det trygghetsskapande arbetet tar sig an. I enlighet med
den normkritiska ansats som initiativet tar avstamp i framträder härmed en bestämd norm
– normen om den aktiva, ständigt reflekterande och förändringsbenägna individen. I fokus
för den fostran till trygghet som iscensätts står de nära relationerna, framför allt i den
närmiljö som skolan utgör. Med utgångspunkt i konkreta exempel hämtade från denna specifika miljö manas eleverna till reflektion. Denna reflektion förväntas – på sikt – utrusta
eleverna med förändrings-agens, som kan få dem att utmana relationer och socio-kulturella
normer i de sammanhang där de rör sig – på skolan likväl som utanför. Den fostran som
möjliggörs i och genom skolan förväntas härmed ha effekter vida utanför klassrummets avgränsade kontext. I den meningen skulle man kunna säga att – i princip – hela samhället
görs nåbart för pedagogisk intervention och att samhället, i den meningen, blir en skola för
ständigt pågående fostran till trygghet (jfr Hultqvist & Petersson 2000). Den förändringsagens som initiativet är tänkt att frammana kan därmed ses som en form av styrning som
bygger på jagets och maktens teknologier, där reglering av jaget är intimt förbundet med
reglering av andra.
Ett annat centralt inslag i skolans brottsförebyggande fostran utgörs av mentorerna.
Deras arbete skulle snarast kunna beskrivas i termer av en förebildande rationalitet: de intar
i sitt arbete rollen som förebilder, vars goda exempel de andra eleverna kan följa, i sitt eget
tänkande och görande. Förebilden får därmed en central pedagogisk funktion i den brottsförebyggande fostran genom att så att säga staka ut vägen till det goda och önskvärda, det
som de andra eleverna behöver anamma och förkroppsliga för att bli trygga och inkluderade
i samhällsgemenskapen. Mentorerna framträder som särskilt viktiga i detta arbete, just på
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grund av sin ålder. Eftersom de är just unga anses de nämligen ha lättare att nå fram till de
unga än de vuxna har – inte minst om de dessutom är lärare. Därmed blir ungdomarna
nåbara och samtidigt styrbara. För att mentorerna ska kunna inta den rollen behöver de
dock, först, bli utvalda och, därefter, formas som förebilder, det vill säga fås att själva välja
den rätta vägen.
Mentorskapet är en annan viktig del av skolans brottsförebyggande fostran. Mentorskapet kan närmast beskrivas som en slags förebildande rationalitet, som bygger på en reglering av jaget och av andra. Mentorerna fungerar som förebilder, vars goda exempel de
andra eleverna kan följa, i sitt eget tänkande och görande. Mentorn får därmed en central
pedagogisk funktion genom att så att säga staka ut vägen för det goda och önskvärda, det
som de andra eleverna behöver anamma och förkroppsliga (jfr Fejes & Dahlstedt 2017).
Mentorerna bidrar därmed till att reglera både sig själva och andra elever. Mentorerna blir
till inom ramen för skolans ordnings- och bedömningssystem. För att de ska kunna fungera
som förebilder behöver de nämligen först väljas ut av lärarna, för att de i olika avseenden
ses som just förebildliga. Därefter behöver de formas till förebilder, det vill säga fås att välja
den – som det ses – rätta vägen. Mentorerna beskrivs av de intervjuade som särskilt viktiga
i det förebyggande arbetet, just på grund av sin ålder. Eftersom de är unga anses de ha
lättare att nå fram till de unga än de vuxna har. Därmed blir ungdomarna nåbara och samtidigt styrbara.
Denna förebildande rationalitet är dock inte på något sätt unik för just skolan eller för
det som utspelar sig i skolans värld. I följande kapitel ska vi nämligen se att motsvarande
dynamik – om än med något andra förtecken – går att skönja också utanför skolans värld,
närmare bestämt i idrottens värld.
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5. Idrotten och frihetens krafter – viljan att
aktivera
Magnus Dahlstedt & David Ekholm
Some people say that life is a game, well if this is so
I’d like to know the rules on which this game of life is based
The Kinks, Cricket, 1973
Same predetermined
Pattern, game, rules
Uniformity, conformity
Napalm Death, Pseudo Youth, 1987

Under de senaste decennierna har idrottens roll som ett verktyg för att åstadkomma social
nytta blivit alltmer framträdande i socialpolitiska sammanhang (Coalter 2007; Ekholm 2016;
Norberg 2011; Silk & Andrews 2012). Som svar på de utmaningar som rör segregation,
social exkludering och brottslighet har det vuxit fram en bred repertoar av socialpedagogiska insatser riktade mot särskilda målgrupper, på bestämda platser – i Sverige (Petersson
1997; Herz 2016) liksom i många andra länder runtom i världen (Webb 2006).
Det här kapitlet handlar om idrott som socialpolitisk insats, om hur idrott har kommit
att ses och användas som ett medel för att hantera sociala problem. Särskilt fokus riktas
mot de idéer om fostran, social förändring och aktivering av unga som ligger till grund för
denna sorts insats. I kapitlet undersöks specifikt tre olika idrottsprojekt som initierats i ett
utsatt förortsområde (Området), i en medelstor svensk stad (Staden). Samtliga projekt representerar idrottsbaserade sociala interventioner som bygger på informellt socialpedagogiskt arbete. I fokus för detta arbete står lärande och fostran med syfte att rusta unga med
färdigheter och kompetenser för demokratiskt deltagande och inkludering. Syftet med detta
kapitel är att närmare undersöka hur idrott, inom ramen för dessa tre insatser, framställs
som en arena för att hantera sociala problem, med särskilt fokus på fostran och aktivering
av unga. Vårt analytiska fokus riktas därmed mot insatsernas socialpedagogiska inslag, i
fråga om de praktiker för fostran och lärande som iscensätts. Hur gestaltas den pedagogiska
praktiken inom ramen för de idrottsbaserade sociala insatser som undersöks i kapitlet? Hur
framställs de önskvärda färdigheter som unga förväntas utveckla genom deltagande i idrottsaktiviteter, för att de ska kunna göras inkluderbara? Det här kapitlet bidrar med en
förståelse för hur den idrottsbaserade pedagogik som kommer till uttryck i dessa verksamheter bygger på föreställningar om nödvändigheten av ungas aktivering och att de rustas
med förmågor för att hantera sin egen utsatthet. En sådan förståelse är viktig som utgångspunkt för att problematisera nutida förväntningar på pedagogik och individuell förändring.
Detta som socialpolitiskt svar på utanförskapets problem.
Idrottens potential
Bakgrunden till de tre idrottsprojekten påminner om den bakgrund som föranlett en rad
andra interventioner som behandlats i flera av bokens kapitel – beskrivet i termer av ett
fördjupat ”utanförskap” som särskilt drabbar unga i bland annat Området (jfr Dahlstedt &
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Ekholm 2016; Ekholm 2016). Under den senare delen av 00-talet framställde två fotbollsklubbar i Området till kommunen att de hade svårt att bedriva sin verksamhet på ett bra
sätt. Ett av de främsta problem som klubbarna lyfte fram var ett bristande engagemang
bland föräldrar i Området, vilket resulterat i att ungdomslagen saknade ledare. Denna framställan blev startpunkten för en livlig diskussion i lokala medier, som kretsade kring hur
villkoren för idrotten och föreningslivet i stort egentligen ser ut i Området. I spåren av
denna debatt påbörjade kommunen arbetet med att planera för ett av idrottsprojekten, Idrottens kraft, som syftade till att kompensera för det bristfälliga föreningslivet och få unga i
Området att engagera sig i idrott. I samband med att projektet planerades så blev villkoren
för föreningsarbete i Området föremål för politisk debatt. I en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige beskrev en moderat ledamot villkoren för att bedriva idrottsverksamhet i
Området i följande termer:
Ute i [Området] så råder det alltså fullt krig på ren svenska, mellan olika ungdomsgrupper
runt omkring de fotbollsplaner som finns där. […] [Två lokala idrottsklubbar], de ropar efter
hjälp. […] I [Området] där råder krig runt omkring fotbollsplanen. Våldsamt krig. Om du
inte känner till det så ska du prata med polisen som sköter om ordningen i [Området].

Stadens urbana geografi är påtagligt polariserad. I Området råder särskilda förutsättningar
i termer av fördelning av resurser, som på väsentliga punkter skiljer sig från de förutsättningar som råder i andra delar av Staden. Denna polarisering formar inte minst villkoren
för att bedriva föreningsaktivitet i olika delar av Staden. Ett socialdemokratiskt kommunalråd illustrerar tydligt denna polarisering när han i en intervju kontrasterar idrottslivet i Området med idrottslivet i det näraliggande Villasamhället. Den problembild som kommunalrådet målar upp kretsar kring bristen på aktiva ledare och engagerade föräldrar i Området.
Denna brist förklaras med hänvisning till föräldrarnas brist på tradition och vana när det
gäller att organisera sig enligt det svenska föreningslivets traditioner.
[Området] är ett sådant område där det liksom är många människor som kommer från andra
kulturer där man inte alls har de här traditionerna, svenska föreningstraditionerna, och det
finns ju betydligt färre föreningar i [Området]. Om du går över [motorvägen] så har du [Villasamhället] som är en av [distriktets] största idrottsföreningar med ledare som alltså är engagerade och också kompetenta, alltså duktiga. Och du har liksom föräldrar som jobbar jättemycket, alltså det är bara… det är självklart. De gör ett jättebra jobb. Men i [Området] har
man inte det.

Idrottens kraft initierades till stor del i syfte att kompensera för bristen på idrott och föreningsliv i Området. Grundtanken med projektet är att idrotten kan vara en arena där sociala
problem kan hanteras, inte minst genom att utgöra en arena där unga kan fostras, enligt
vissa normer. I linje med denna grundtanke beskriver tjänstemannen, som ansvarar för
kommunens samverkan i projektet, idrotten som ett alternativ till de risker som formar livet
i Området, inte minst genom att idrotten ger unga möjlighet att vara aktiva, på ett positivt
och uppbyggligt sätt.
Vi vill ju ha invånare som är aktiva på ett eller annat sätt och inte passiva… passiviserade.
Det är ju väsentligt att vi har ungdomar som hittar ett intresse i tillvaron som är positivt och
kan ägna sig åt nånting annat. För annars är det så många andra krafter som knackar på och
vill ragga dig som supporter på ett eller annat sätt. […] Alltså vi ser ju nu de här kriminella
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gängen står och raggar och det springer pojkar utanför varuhusen […] hittar du inte en gemenskap och blir omtyckt och älskad i en positiv tillvaro så blir du säkert det i en icke positiv
typ av… i ett sådant gäng. Och det vill vi ju motverka. Och då är det här ett steg alltså och
främja föreningslivet så att ungarna blir aktiva där.

Mot bakgrund av sådana beskrivningar av situationen i Området blir åtgärder i form av
idrott möjliga att initiera. I Staden har under det senaste decenniet en rad projekt tagits
fram, där idrott används som medel för integration. Bland dessa finner vi Idrottens kraft, som
därefter följts av Fotboll för integration samt Midnattsfotboll. I följande kapitel är det dessa tre
projekt som står i fokus. Projekten är inte formellt knutna till varandra, men samtliga riktar
sig mot samma Område och adresserar samma problematik – ”utanförskapsproblemet”,
såsom det kommer till uttryck i olika former av risk. Projekten involverar delvis samma
aktörer och föreningar. Flera involverade ledare är och har varit engagerade i flera av projekten.
Idrottens kraft bedrivs av en social entreprenör, i samverkan med kommun, skolor och
lokala föreningar. Projektet har fokus på integration och brottsförebyggande insatser riktade mot unga i Området. Projektet initierades av kommunen som ett svar på problem med
social oro i form av skadegörelse, gängbildningar och brottslighet. Den sociala entreprenören engagerades för att organisera verksamheten, rekrytera ledare och för att vara spindeln
i nätet mellan kommunen, samverkande idrottsföreningar och områdets skola och fritidshem. Grundidén med verksamheten var att nå ut till de unga som sågs som inaktiva och i
riskzonen för utanförskap. Verksamhetens syfte är att aktivera unga i riskzonen samt att
rekrytera dem till idrotten och på så sätt erbjuda dem en bättre framtid. Inom ramen för
verksamheten bedrivs en rad olika sporter.
Fotboll för integration bedrivs i samverkan mellan tre lokala idrottsföreningar och kommun, skola, fritidshem samt frivilliga insatser. Ekonomiskt stöds verksamheten, utöver
kommunens Kultur- och fritidsförvaltning, av distriktets Idrotts- och Fotbollsförbund, en
nationell välgörenhetsstiftelse samt en lokal välgörenhetsförening. Syftet är att bidra till integration i det svenska samhället genom att utveckla ungas sociala och språkliga kompetenser samt aktivera unga i deras fritid. Verksamheten vänder sig till elever från förskoleklass
till årskurs 6.
Midnattsfotboll är en verksamhet arrangerad för unga, på kvälls- och nattetid under helger, med fokus på integration genom idrott. Verksamheten drivs av en icke-vinstdrivande
nationell välgörenhetsstiftelse, specialiserad på idrottsbaserade samhällsprojekt, i samverkan med två lokala idrottsföreningar (som även deltar i Fotboll för integration) och med sponsring från privata företag. Idrottsaktiviteten riktar sig till unga i Området och innehåller en
typ av organiserad spontanfotboll för unga på lördagskvällar. Stiftelsen har liknande verksamhet med kvälls- och nattfotboll i ett flertal kommuner i Sverige. Även där vänder sig
verksamheten till just unga i områden präglade av social exkludering, med övergripande
ambition att överbrygga gränser, skapa gemenskap och sammanhållning.
Idrott, politik, pedagogik
Områdesbaserat socialt arbete nära människor i behov av hjälp och stöd i särskilt utsatta
områden, har en lång tradition och blev en viktig del av svenska välfärdspolitiken inte minst
under 1960- och 1970-talen (Turunen 2004). I fokus för det arbetet var framför allt unga i
Miljonprogrammets områden i storstädernas utkanter, som utgjorde en riskkategori med
avseende på uppkomst av olika sociala problem (Petersson 1997). En central socialpedagogisk idé var här att få människorna i utsatta områden att inta en aktiv roll när det gäller att
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undvika problem – det vill säga att göra människor delaktiga i de sociala interventionerna
(Petersson 1997).
De senaste decenniernas strävanden efter att motverka mönster av segregation har
byggt på samverkan mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer (Davén & Sundell 1998;
Hertting 2003; Dahlstedt & Hertzberg 2011a), inte minst i fråga om kortsiktiga projektverksamheter (Herz 2016). En viktig del av de områdesbaserade insatserna har varit att
mobilisera de boende och de ideella krafter som finns i den lokala miljön (Öhlund 2009,
2016). Ambitionen har här varit att stimulera och underlätta människors eget engagemang,
utan att insatserna präglas av professionell styrning uppifrån (Denvall m.fl. 2011). I detta
sammanhang har det civila samhället betraktats som en viktig del i arbetet med att involvera
lokalsamhället i arbetet med social förändring (Ekholm 2017; Herz 2016; Kings 2011;
Bengtsson & Hertting 2015).
Som del av civilsamhället har idrotten setts som en viktig samverkansaktör med potential att möta samtidens socialpolitiska utmaningar (jfr Ekholm 2016; Stenling 2015; Österlind 2017). I Sverige har också förväntningarna på att idrotten ska bidra till sociala ändamål sedan 1990-talet blivit allt mer formaliserade (Norberg 2011; Fahlén & Stenling 2016).
Inte minst har politiska företrädare omfamnat en starkt positiv syn på idrottens potential i
dessa avseenden – exemplifierat, till exempel, av att stora resurser har avsatts för att idrotten
ska bidra till integration (Regeringen 2015; Fundberg 2017). Tilltron till idrott som medel
för sociala ändamål är vanligt förekommande i både politik och skilda verksamhetsområden, däribland inom idrotten (Coakley 2011; Ekholm 2016). Denna tilltro skulle närmast
kunna beskrivas i termer av en slags sport evangelism (Coakley 2011) – en överdriven och
svagt underbyggd tilltro till idrottens samhällsnyttiga potential (Coakley 2011; Coalter 2015;
Hartmann 2016; Morgan 2013). Med en allt starkare politisk tilltro till och med mer uttryckliga förväntningar på idrotten har det också vuxit fram en mängd olika verksamheter där
idrott utgör ett verktyg för att möta sociala problem, där de sociala ändamålen så att säga
utgör själva premissen för idrottsverksamheten (Ekholm 2013a) – runtom i Sverige såväl som
i Staden (jfr Ekholm 2016; Linde 2013; Stenling 2015).
Sådana verksamheter har lång tradition internationellt (jfr Coakley 2011; Coalter 2007)
och i internationell forskning har en rad idrottsbaserade interventioner undersökts – bland
annat Midnight Basketball i USA (Hartmann 2016), Positive Futures i Storbritannien
(Crabbe 2007; Kelly 2011, 2012), Community Cup i Kanada (Rich m.fl. 2015), Sport Steward i Nederländerna (Spaaij 2009), inom den franska ungdomsvården (Verdot & Schut
2012), DGI playground i Danmark (Agergaard m.fl. 2015). Den svenska forskningen kring
sådana verksamheter har länge varit begränsad (Ekholm 2013a). Dessa interventioner kan
ses som internationella exempel på den form av idrottsbaserade sociala interventioner för
att möta utmaningar i form av social oro som studeras i detta kapitel.
Samtidigt som idrottens potential för att bidra till samhällsnyttiga ändamål problematiserats i flera avseenden, vilket beskrivits ovan, har samtidigt en rad möjligheter lyfts fram
i litteraturen. Forskning om idrott som socialpolitiskt verktyg har tagit fasta just på idrottens
potential för att mobilisera civilsamhället i samverkan med exempelvis kommun och offentliga aktörer (jfr Coalter 2007; Cohen & Peachey 2015; Ekholm 2016; Morgan 2013).
Här framhålls även idrottens potential för att bidra till individuell utveckling, exempelvis
genom att utveckla ungas egenmakt (Lawson 2005). Unga kan under vissa förutsättningar
genom deltagande i sport få ökad självkänsla och självförtroende, vilket kan leda till att de
ökar sin förmåga att delta i samhället (Fraser m.fl. 2005), förmåga att ta ansvar för sig själva
(Luguetti m.fl 2017) och förbättrar sina utbildningsprestationer (Lawson 2005). Dessutom
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har det poängterats att idrott under vissa förutsättningar kan bidra till att utveckla sociala
relationer (Harvey m.fl. 2007) samt möjliggöra gemenskap i lokalsamhället (Lawson 2005).
Dessutom har det framhållits att unga genom deltagande i idrott lättare kan komma i kontakt med ledare som positiva förebilder (Andrews & Andrews 2003; Richardson Jr 2012).
Idrott, risk och styrning
Med inspiration från Foucault och hans tankar om makt och styrning har forskare närmat
sig idrottsbaserade sociala insatser riktade mot utsatta unga som ett uttryck för en strävan
efter att styra deras uppföranden genom tillhandahållande av verktyg för självförbättring
och självstyrning (Green 2012; Hartmann & Kwauk 2011). Fokus för de förändringar som
dessa insatser förväntas resultera i förläggs till individerna själva (Coakley 2011; Ekholm
2016; Hartmann & Kwauk 2011) samtidigt som bredare omständigheter som skapar sociala
problem, segregation och marginalisering tenderar att hamna i skymundan (Coakley 2011;
Coalter 2015; Collins & Haudenhuyse 2015).
I detta kapitel bygger vi vidare på denna forskning. Vi närmar oss de tre idrottsprojekt
som undersöks som sociala insatser med siktet inställt på social förändring. Vi ser dessa
insatser som en form av styrning, där framtidens medborgare genom skilda pedagogiska
insatser utrustas med de färdigheter som de behöver för att inkluderas eller åtminstone bli
inkluderbara i samhället (jfr Philp 1979). Här framstår inte styrning som motsatsen till frihet, utan styrning sker genom att individer rustas med krafter för att hantera och utöva sin
egen frihet (Rose 1999).
Dessa insatser är intimt sammanvävda med föreställningar om risk (Rose 1999). Enligt denna föreställningsram beskrivs framtiden i termer av fara eller hot. Risk är på det
sättet inget reellt tillstånd, utan snarare en framställning av samhället som gör den osäkra
framtiden möjlig att hanteras genom insatser i nuet (Ewald 1991; Rose 1999). Under välfärdsstatens epok – som vi har sett tidigare i denna bok – syftade socialpolitiska åtgärder
till att hantera framtidens faror genom offentliga skyddssystem för att sprida risker för
social utsatthet över hela befolkningen, vilket gjorde att riskerna blev mer eller mindre osynliga i människors vardagsliv (jfr Esping-Andersen 1990). På 1980- och 1990-talen riktades
dock kritik mot denna strävan efter att (genom välfärdsstaten) garantera medborgare trygghet och säkerhet, då det sågs som uttryck för ett allt för omfattande system av skydd och
omhändertagande som passiviserade medborgarna (Dahlstedt 2009a). I spåren av denna
kritik har det sedan 1990-talet ägt rum ett gradvist socialpolitiskt skifte, där risker i allt större
utsträckning gjorts synliga och närvarande i människors vardag. Risk har därmed blivit ett
incitament för allehanda aktiverande åtgärder (Rose 1999). Risk har här framträtt med tydligare betoning som en chans eller möjlighet för medborgaren att undkomma utsatthet, exkludering och sociala problem – förutsatt att medborgaren aktiverar sig och tar tillvara den
frihet som erbjuds (Rose 1999).
I risksamhället behöver människor följaktligen formas till aktiva medborgare, villiga
och förmögna att göra aktiva val, med siktet inställt på att skapa sin egen framtid (Dahlstedt
2009a). Förmågan att hantera den risk som varje individ är utsatt för blir här en vattendelare
mellan olika grupper: de aktiva och de passiva. Medan de aktiva kan hantera sina egna risker
och därmed inte är beroende av socialt stöd saknar de passiva förmågan att på egen hand
hantera sina risker. De passiva definieras som exkluderade och blir därmed föremål för
selektiva aktiverande åtgärder (Webb 2006). I arbetet med att fostra till inkludering har den
som utför detta arbete en central roll. När de som i något avseende betraktas som avvi-
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kande, exkluderade eller i risk för sociala problem ska inkluderas i det etablerade (och normala) blir utföraren av detta arbete i någon mening till en förmedlande länk mellan exkludering och inkludering. Det är denna förmedlande länk – socialarbetaren eller utföraren av
socialt arbete – som med olika pedagogiska tekniker kan förmå den som är utsatt för risk
att förändras och bli inkluderbar (Philp 1979; Villadsen 2004).
Idrott som fostran till aktivering – en analys
Mot denna bakgrund är det nu dags att rikta fokus mot Staden, Området och de tre idrottsprojekt som initierats som svar på utanförskapets problem, såsom vi beskrivit det tidigare i
kapitlet. Analysen bygger på intervjuer med ledare och företrädare för dessa tre projekt och
fokuserar dels på den problembeskrivning – av samhället, Området och de unga – som
projekten svarar mot och dels på några centrala dimensioner av de pedagogiska interventioner som görs möjliga i projekten. Analysen består av tre delar: I den första delen presenteras de problembeskrivningar som projekten bygger på, med fokus på de framtida risker
som kräver särskilda åtgärder. I den andra delen påvisas hur idrott kommer att utgöra en
arena för pedagogiska interventioner, där de unga ges möjlighet att utveckla inre krafter i
form av självkänsla och självförtroende. De unga kan därefter använda dessa krafter för att
göra fria och aktiva val, med siktet inställt på att styra sin egen framtid. I den tredje delen
analyseras en central teknik, genom vilken dessa krafter kan formas och uppbådas, nämligen
genom identifikation med ledarna som förebilder.
”Utanför världskartan” – den riskfyllda, delade staden
Låt oss inleda med de problembeskrivningar som de olika projekten bygger på, genom att
titta närmare på hur ledarna beskriver de villkor som formar livet i Området idag, men även
på vilket sätt de utgör faror inför framtiden. Ledarna beskriver ett urbant landskap präglat
av segregation där Området framträder som särskilt utsatt, där de boende lever under särskilda och svåra sociala villkor. En av ledarna i Idrottens kraft beskriver just hur segregationsmönstren i samhället får en rad konkreta uttryck ifråga om utsatthet i Området, som framför allt formar ungas framtidsutsikter.
[Området] alltså… det är ju ett tufft område faktiskt. […] jag känner många och jag vet
många som håller på med droger och liksom dåliga saker och så och jag har sett många
vänner och kompisar, inte de närmaste då men ändå… jag tar dem ändå som kompisar för…
ja… och de har råkat illa ut och jag vet, jag ser liksom hur… var de hamnar (Coach 1, Idrottens
kraft).

I ledarens beskrivning kan vi se hur utsattheten i Staden specifikt förläggs till Området.
Utsattheten associeras med droger och andra ”dåliga saker”, som utgör en risk för de unga.
Områdets utsatthet illustreras inte minst genom hur Stadens karta skrivs fram och hur Området placeras i det urbana landskapets periferi. Detta avskiljande får i sin tur konkreta avtryck för de boende, exempelvis i form av begränsade möjligheter när det gäller att förflytta
sig till idrottshallar i andra delar av Staden. Den slutsats som dras, utifrån denna beskrivning, är att om inte de unga kan komma till idrotten i övriga Staden, så får den övriga
Stadens idrott (här manifesterat genom basket) komma till de unga och Området (i form
av en särskild social insats).
[Området] ligger utanför världskartan nästan, om man säger så. Från [idrottsplatser i övriga
Staden] liksom… basket då åker man ända till [en idrottshall i en annan stadsdel] för att spela
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basket. Och vissa har inte… alltså de har inte råd till busskort och föräldrarna kanske inte
har körkort och så vidare, så då kommer vi direkt till dem (Coach 2, Idrottens kraft).

Sociala problem förläggs till Området inte bara i nutiden, utan ännu tydligare i framtiden.
Även om Initiativtagaren till Fotboll för integration inte uttryckligen använder sig av begreppet
risk i sin beskrivning av den hotande framtiden i citatet nedan, så är det ett tydligt riskscenario som målas upp. Initiativtagaren exemplifierar framtidens faror genom att förankra
berättelsen i geografiska referenspunkter i Storstadens urbana periferi, där hoten om framtida våld, kriminalitet och sociala problem – och i förlängningen död – görs till allvarliga
och högst reella risker också i Staden, förutsatt att utvecklingen får fortsätta utan särskilda
åtgärder.
Det är på väg mot en katastrof i Sverige… […] I Botkyrka, Fittja, Tensta ser du nog detta.
Med helt annan våldsbenägenhet, med helt annan kriminalitet, med helt annan gängbildning.
Som gör, det tror jag är det allra allvarligaste, att folk söker sig till gäng. Och sedan är gänget
viktigare än att överleva. Man kan till och med slå ihjäl folk, som har motstånd, som kommer
från andra gäng. Det är detta som jag tycker vi måste försöka undvika. Och då är målsättningen att börja redan i första klass. För att de här områdena inte, barnen inte ska hamna i
de här kriminella gängen, utan hellre inom idrottens värld, eller helst inom samhällets värld.
Där man integreras med dem som kommer från andra områden. […] Då förstår man att de
här har bekymmer, socialt, och att nästa steg, om man inte tar hand om dem i fotbollens
värld, det blir gängbildningar. Och vi behöver inte måla Fan på väggen men hur vi ser att
[Staden]… är väldigt mycket starka gängbildningar med rätt våldsamma olika aktiviteter. Och
det är det som är tanken då att man socialt ska försöka att förhindra det, och att man sen om
man går ner i lägre åldrar, då var ju tanken att se om man kunde undvika problem i [Området]. Allt från klotter till förstörelse till cykelstölder, eller vad det är för någonting. Jag är inte
specialist inom det området. Uppe på detta fanns det då en ambitionsnivå, men den är i
grunden inte den viktigaste men det skulle vara underbart om man dessutom skulle kunna få
dem att bättre anpassa sig till det svenska samhället och lyckas bättre i skolan (Initiativtagaren, Fotboll för integration).

Av Initiativtagarens beskrivning framgår tydligt att den rådande samhällsordningen, idag
och även i framtiden, utgör en relativt konstant fond för den idrottsbaserade interventionen. Det är utifrån denna samhällsordning som unga behöver utveckla olika förmågor för
att hantera sin tillvaro – idag likväl som för framtiden. Även om samhället med dess tilltagande segregation beskrivs som ett problem är det dock inte i relation till segregationen
som förändringspotentialen skrivs fram. Förändringspotentialen förläggs snarare till de
unga – att få dem bort från Området, dess gängbildningar och problem, och in i idrottens
värld, som ett steg på vägen till att inkluderas i det svenska samhället.
De akuta problem som förläggs till det avgränsade Området, och som i sin tur riskerar
att skapa framtida utsatthet, kan ses som en kedja av allt mer avancerade risker. Initiativtagarens dramatiska beskrivning av gängbildningar, kriminalitet och död i föregående citat
kan här ses som mer allvarliga uttryck för framtidens hot. Riskkedjan har dock en betydligt
mer blygsam början. I följande citat lyfts inte minst skolmisslyckanden fram som en ingång
till mer och mer avancerad risk.
Ja, anledningen att vi finns är framför allt att… det som vi ser i samhället det är att barn och
ungdomar inte når kunskapsmålen eller man kan säga lyckas i skolan. Och det kan vara allt,
att inte nå kunskapsmålen, men också den sociala aspekten, att våga rent aktivt, att våga
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prova på, att våga misslyckas. Kanske har man lite sämre självkänsla och självförtroende.
Och det är som vi säger, om du inte lyckas i skolan så har du svårt att komma in på gymnasiet
eller du kommer in på gymnasiet men steget efter så blir det att du inte hittar ett jobb eftersom du inte tagit skolan på allvar och genom att du är arbetslös då… blir arbetslös… då
är det enkelt att du drar dig till de där destruktiva kretsarna och blir kriminell eller kostar
samhället en hel massa pengar. Så anledning till att [Idrottens kraft] finns är framför allt att
bryta utanförskapet och verkligen jobba förebyggande. Att fånga ungdomar i tidig ålder och
fånga upp dem. Det är ungefär anledningen att vi finns (Entreprenören, Idrottens kraft).

Skolmisslyckande beskrivs här som en riskfaktor – att elever inte tar skolan på allvar kan
leda till misslyckanden, vilket i sin tur riskerar att leda till arbetslöshet. Därifrån framstår
umgänge i destruktiva kretsar och småningom kriminalitet – och därmed i förlängningen
potentiellt död – som risk. Så ser riskkedjan ut. Utifrån denna riskkedja underbyggs och
motiveras insatser för att så tidigt som möjligt kunna bryta en potentiellt negativ utveckling.
Det är huvudlinjen i den preventiva tankelogik som vi ägnade oss åt i föregående kapitel
(se vidare kapitel 4 i denna bok). I detta sammanhang erbjuder inte minst skolan goda möjligheter att på ett tidigt stadium identifiera risker och styra unga in på ett mer hälsosamt
spår i livet. I detta spårbyte beskrivs insatser för att stärka de ungas självkänsla och självförtroende som centrala. I den betoning som här görs av att ”fånga ungdomar i tidig ålder”
beskrivs specifikt idrotten som ett alternativ till den potentiellt destruktiva tillvaron i Området. Idrotten erbjuder nämligen aktiviteter som avleder de unga från risker och sociala
problem (jfr Ekholm 2013b). Idrottens aktivering sägs hindra utvecklingen av framtida destruktivitet och samtidigt erbjuda pedagogiska möjligheter för att unga ska utveckla självkänsla och självförtroende.
Alltså tanken var från första början att få barn och ungdomar liksom från riskzonen och
locka dem till idrotten. Hitta stjärnor liksom som inte har råd att utöva en idrott och… vad
heter det… i sån verksamhet där man betalar medlemsavgift och så vidare. Tanken var då
att man kommer till deras område och möter dem istället för att de ska möta dig liksom […]
Utsatta barn… alltså ungdomar som kommer att ha lätt att hamna snett alltså, i områden
som är lite… vad fan ska jag säga liksom… förorter där det är mycket… där kriminaliteten
är hög, där det finns… ja, storebröder liksom som hamnat snett i samhället (Coach 2, Idrottens
kraft).

Även i detta citat framträder ett tydligt riskscenario. Målpunkt för idrottsinsatsen är unga
”i riskzonen”, som riskerar att hamna snett i framtiden – och det är just framtiden som
potentiellt problem som idrottsinsatsen är tänkt att hantera. I citatet introduceras återigen
tanken om hur den idrottsbaserade interventionen ska komma till Området för att erbjuda
unga möjligheter som inte finns där från början. Dessutom introduceras en specifik risk
som präglar livsvillkoren i Området, nämligen destruktiva förebilder i form av ”storebröder” som ”hamnat snett i samhället”.
I de problembeskrivningar som de olika projekten bygger på avskiljs Området från
den övriga Staden. För det första förläggs förekomsten av sociala problem och framtida
risker till Området, som beskrivs som särskilt utsatt i relation till den övriga Staden. Illustrativt beskrivs Området som placerat utanför världskartan. För det andra beskrivs Området
som befolkat av personer som saknar de resurser som krävs för att de ska kunna hantera
de sociala problem och riskscenarion som förläggs till Området. De beskrivs som särskilt
sårbara för den serie av problem och framtida risker som präglar livet i Området. Med
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utgångspunkt i denna problembeskrivning görs Området och de unga som lever där till
målpunkt för särskilda insatser i idrottens regi.
En viktig del av problembeskrivningen består i att Området är drabbat av segregation
och att de problem som är synliga i Området hänger samman med ojämlikhet i samhället i
stort. Samtidigt lyfts återkommande individuella förmågor och krafter som självkänsla och
självförtroende fram som viktiga när det gäller att hantera utsattheten i både nutid och
framtid. Implicit beskrivs här Områdets unga som bristfälligt rustade med de förmågor som
krävs för att kunna navigera i detta riskfyllda samhälle – därmed är de särskilt utsatta för
den riskkedja som identifierats ovan.
Just denna logik åskådliggörs i följande citat, där en av ledarna i Idrottens kraft lyfter
fram riskerna med betoning på hur de är en del och konsekvens av ordningen i samhället,
samtidigt som svaret mot dessa risker i allt väsentligt förläggs till individens sätt att tänka
kring sig själv och sin situation som utsatt för risk. Tanken är att de unga behöver fås att
förstå sig själva som aktiva risktagare, att omfamna de möjligheter som samhället erbjuder
genom att tänka på andra sätt, få andra ”tankebanor”. På så sätt blir de ungas sätt att tänka
föremål för intervention.
Det finns jättestora risker faktiskt. […] att man ska börja hålla på med droger, med… ja
dumma saker liksom, istället för att hänga på kvällarna och inte göra nånting eller typ inte ha
nåt jobb eller idrotta eller nån sysselsättning… ja och då tycker jag att det här är ett bra sätt
att fånga in alla liksom så att dom… när de börjar liksom idrotta också så får de ett annat…
tankebanor liksom (Coach 1, Idrottens kraft).

Sammanfattningsvis gör företrädarna för idrottsprojekten en samlad beskrivning av Området som drabbat av sociala problem och utsatthet, som ett resultat av ett segregerat stadslandskap. Samtidigt är det inte denna situation som beskrivs som möjlig att åtgärda. Snarare
tycks segregationen och de risker som uppstår i dess spår att tas för givna. Istället har de
åtgärder för att åstadkomma förändring som mobiliseras i idrottens regi fokus på de unga
– deras självkänsla, självförtroende och sätt att tänka. Det är de unga själva som ska fås att
hantera risker. För att de ska kunna göra detta behöver de utveckla särskilda förmågor. I
det följande ska vi närmare fördjupa oss i de pedagogiska interventioner som tar sikte på
att utveckla de ungas förmåga till riskhantering – inte minst ifråga om att ”välja rätt väg” i
tillvaron.
”Forma din framtid” – idrottens motiverande krafter
För att idrotten ska kunna utgöra ett alternativ till den segregerade Staden och de risker
som förläggs till Området så presenteras idrottsverksamheterna, liksom de idrottsplatser
där dessa verksamheter äger rum, som mötesplatser. På dessa platser möjliggörs möten
mellan unga, men inte minst mellan unga och ledare, i egenskap av förebilder. På dessa
platser utvecklas sociala relationer. Här kan pedagogiska insatser sättas i bruk, som kan
bidra till att de unga utvecklar sina krafter och förmågor.
Man pratar ju om det att den största och bästa fritidsgården är idrottsplatsen. Där samlas
man. Där finns det regler att följa. Man ska lära sig reglerna. Det är kul att hålla på. Har man
fritidsgårdar där man är nära varandra, där man kan samlas så… annars kanske man gör
andra saker, som inte är lika bra (Idrottsledaren, Fotboll för integration).
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Idrottsplatsen beskrivs här som en samlingsplats. Metaforen fritidsgård är här talande i det
att idrottsplatsen beskrivs just som en pedagogisk arena, en plats för fostran: ”Där finns
det regler att följa […] och man ska lära sig reglerna”. På denna mötesplats kan de gränsdragningar och konflikter som finns i samhället överkommas, dels genom fostran till moralisk skötsamhet (”lära sig regler”), dels genom avledning (”annars kanske man gör andra
saker”) (jfr Ekholm 2013b). Av intervjuerna framgår klart och tydligt att det är vissa unga
som anses vara i särskilt behov av dessa mötesplatser, nämligen de som är bosatta i Området. Idrottsprojekten fungerar därmed som sätt att ”nå ut” till just dessa unga. I detta sammanhang beskrivs idrott som ett verktyg för att påverka unga.
Så det är framför allt det som jag är inne på just att skapa den relationen för att kunna påverka
en människa och det gör vi genom att som sagt i tidig ålder använda oss av idrotten som
verktyg och visa de möjligheterna som finns för barn och ungdomar. Där de kan i sin tur
hitta sina vägar (Entreprenören, Idrottens kraft).

Beskrivningen av tillvaron i Området som präglad av risk är här tätt knuten till individuella
krafter och förmågor såsom självkänsla och självförtroende. Just sådana förmågor ses som
nödvändiga när det gäller att hantera risk, för att undkomma sociala problem och exkludering – och för att hitta ”sina [egna] vägar” i livet. Sådana krafter och förmågor tillhandahålls
inte minst genom deltagande i idrott och mer specifikt genom de sociala relationer mellan
unga och ledare i egenskap av förebilder som deltagandet gör möjligt. I följande citat visas
en påtaglig vilja att tillhandahålla sådana krafter.
För att kunna få barnet att ta sig till arenan så måste du jobba med den här självkänslan och
självförtroendet. Alltså att de blir trygga i sig själv. Och den utveckling som vi har det är
framför allt att de ska våga rent aktivt att våga prova på, allt våga misslyckas, att våga skapa
sociala relationer, att våga säga nej utifrån att bryta mobbningsmönster och genom att du…
att vi jobbar på med den utvecklingen och verkligen förstärker deras självkänsla och självförtroende. Det kommer också att göra att de kommer enklare att ta sig till klubbar och
enklare gör… en massa saker så blir det också självklart att du drar dig inte till de där destruktiva kretsarna. Utan du håller på med nånting vettigt och du vet hur du kan forma din
framtid (Entreprenören, Idrottens kraft).

Självkänsla och självförtroende knyts här till aktivitet, med mod att agera och inte minst
mod att säga nej till dåliga saker, specifikt i form av mobbning. Dessa förmågor beskrivs
som möjliga att utveckla just genom sociala relationer. Modet kan vara ett sätt att komma
in i idrottens värld, för att därigenom hitta alternativ till de destruktiva krafter som opererar
i Området. Återigen framstår idrotten som ett hälsosamt alternativ till det utsatta och potentiellt destruktiva livet i Området. Den kraft som det innebär att vara rustad med självkänsla och självförtroende utgör grunden för att de unga ska kunna göra rätt vägval. Avsaknad av denna kraft innebär – omvänt –ökad risk för att falla för grupptryck, vilket i sin
tur innebär oförmåga att bestämma över sig själv och styra sitt eget liv och därmed oförmåga att ta ansvar för sin egen tillvaro. Individens inre kraft gör det möjligt att tidigt kunna
stoppa den hotande kedja av eskalerande risker som är ständigt närvarande. Den fostran
som tar form i projekten går därmed ut på att stärka de ungas kraft i termer av självkänsla
och självförtroende, som de kan använda för att undvika ”det dåliga spåret”.
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Det har aldrig varit så att jag har varit nära på att hamna i det dåliga spåret också men man
vet ju aldrig. Jag vet att har man lätt för att falla för grupptryck… och inte kunna bestämma
över sig själv eller vara självständig, så är det lätt att man hamnar där (Coach 1, Idrottens kraft).

Ledaren använder sig här av sig själv som exempel på betydelsen av att utveckla självkänsla
och självförtroende ifråga om förmåga att inte falla för grupptryck. Rationaliteten i resonemanget är enkel: om unga saknar denna inre kraft så riskerar de att hamna i en situation av
allt mer avancerade problem. Härmed introduceras tanken om förebilden som den som
gestaltar denna kraft och som i sin egen person visar på möjligheten att självständigt navigera i det riskfyllda samhället, en tanke som vi kommer att fördjupa oss i längre fram i
kapitlet. I detta avseendet framställs både problemet och förändringspotentialen såsom förlagd till de unga. Problemet beskrivs framför allt i termer av osjälvständighet – det vill säga
bristande kraft när det gäller att ta hand om och styra sig själv. Denna brist skapar i sin tur
ytterligare utsatthet för risker som livet i Området innebär och, inte minst, är osjälvständighet ett uttryck för passivitet och beroende av stöd för att klara sig i tillvaron.
I intervjuerna med ledarna för samtliga tre projekt ställs alternativa vägar mot
varandra. Idrotten utgör ett hälsosamt vägval, som kontrasteras mot de mer eller mindre
destruktiva vägval som gestaltas längs den tidigare beskrivna riskkedjan. En av ledarna för
Midnattsfotboll beskriver idrottsverksamheten just som ett konkret sätt att kanalisera de
ungas engagemang i riktning bort från potentiell risk och in i idrottens meningsfulla sysselsättning.
Egentligen är det ju att kunna erbjuda ungdomarna en meningsfull sysselsättning det enda
det handlar om egentligen. De har ingenstans att ta vägen och liksom när de inte har någonstans att ta vägen så hänger de i centrum. Det är inte så att det är de värsta värst kriminella
som är här i Midnattsfotboll, men du har alltså, vi ligger på ett snitt på 40-50 ungdomar varje
lördag kväll och ta de här ungdomarna och sätt dem utanför centrum så är det säkert nån
som kommer hamna på fel tid på fel plats med fel grupp och så att erbjuda dem en meningsfull sysselsättning helt enkelt (Samordnaren, Midnattsfotboll).

I följande citat formuleras tillvarons alternativ mellan å ena sidan den hälsosamma idrottens
och å andra sidan den riskfyllda dåliga vägen återigen i termer av att välja väg. När de unga
är rustade med krafter som självkänsla och självförtroende, och när tillvaron och framtiden
presenteras som ett val mellan två olika vägar, så manas de unga att uppbåda alla sina krafter
till att välja rätt väg. I det avseendet framstår de ungas navigerande bland riskerna och de
sociala problemen i samhället och Området som vägval, en fråga om att välja idrott och
välfärd istället för att välja ”fel tid, fel plats och fel grupp” av umgänge eller ”de dåliga
sakerna”.
Jag tycker väl allmänt att idrott är hur bra som helst att hålla på med… det är ju ett sätt att
komma ut från de här dåliga sakerna. Jag själv liksom har bott i ett tufft område med tufft
samhälle och så och jag vet och jag har sett liksom många också som har råkat illa ut. Och
det här är ett bra sätt liksom att fånga upp barnen och ungdomarna och få dem att… ja att
känna liksom att de har olika vägar att ta. Bra vägar liksom istället för att… ja… det här kan
man ha som en hobby också istället för att… ja men hänga nånstans liksom (Coach 1, Idrottens
kraft).

Ledaren framställer sig här som en förebild ifråga om att göra rätt vägval. Ledaren förkroppsligar de krafter som är önskvärda när det gäller att förverkliga de möjligheter och
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undkomma de risker som finns och utveckla sig själv med hjälp av idrott. Misslyckade vägval kan förstås i termer av både passivitet, det vill säga oförmåga att välja rätt, och missledd
aktivitet, det vill säga aktiva val i fel riktning, inte sällan till följd av dåligt umgänge, dåliga
förebilder eller (som det artikulerades i ett tidigare citat) ”storebröder” som tidigare har
hamnat snett. I båda hänseenden behöver de unga fostras till aktivering och rätt slags aktivitet.
I följande citat utvecklar Entreprenören i Idrottens kraft dessa sidor av misslyckade
vägval: passivitet samt missledd aktivering. Framtidens risker framträder i Entreprenörens
berättelse som att arbeta i lågstatusjobb såsom på pizzeria, att vara mottagare av socialbidrag eller att komma in i den kriminella miljön. Passivitet problematiseras i termer av att
det ”självklart är fel” att inte ta hand om eller försörja sig själv. Samtidigt framställs viljan
att arbeta på pizzeria som ett uttryck för att inte ta de möjligheter som erbjuds i samhället.
Denna form av passivitet associeras med brist på kraft och förmåga att välja rätt väg. När
det gäller missledd aktivering så beskrivs Området som präglat av en närvaro av destruktiva
krafter, som kan ge både bekräftelse och som kan visa upp status i form av materiella tillgångar.
Många kanske… killar som saknar pappa eller om pappa inte har tid för barnen så letar de
efter manliga förebilder och… alltså det som jag själv kunde se när jag var liten, det är ju typ
att det fanns en massa pizzerior, inget fel i sig, men inget som jag ville bli. Man kunde se att
det finns mycket med socialbidrag, inget fel i sig eller… självklart är det fel… Men alltså, jag
menar det är inget sådant som jag ville. Och sen fanns det kriminella. Och där kunde du se
att om du är liten, om vi tar idag till exempel att alla barn vill ha en Iphone plus att nu skulle
komma Iphone 10 så skulle alla fråga mig: ”Har du Iphone 10?”. Då säger jag: ”Det är ju
snabba cash. Då gör du bara det och det och det och så får du den här”. Om jag kommer
här med den nyaste Mercedes och jag är den kriminella snubben, då kommer alla att säga:
”Var har du köpt den?” […] Och det som hände också bland mina kompisar det var att de
säger så här att: ”Alltså vet du hur coolt det är att vara i fängelse? Alltså det är ju bättre där
än vad det är i mitt hem. Jag får träna gratis gym, jag har TV, jag har alla möjliga tidningar,
jag har X-box, jag har en massa…” Och den bilden ger man till yngre då, att det är coolt att
komma från fängelse. Och det gör att den här yngre säger: ”Fan, vilken storebrorsa, coola
ner, han har Iphone, han har brudar, han har en massa pengar och han har till och med…
han har blivit biffig tack vare att han har varit i fängelse”. Och då har man den som säger:
”Gud, jag ska också bli som storebrorsan”. Och då ser man upp till det fast det är på helt fel
sätt. Så det är det problemet framför allt vi ser. Att oftast när du är arbetslös och inte har nåt
att göra, det är enkelt att säga… okej, du måste överleva. För alla vill synas och alla vill bli
sedda och bli bekräftade. Och om de inte hittar de rätta signalerna, då hittar de det här.
Antingen blir de kriminella eller så blir de nynazister (Entreprenören, Idrottens kraft).

I berättelsen framgår tydligt hur passivitet ses som problem, dels i form av att ta emot
socialbidrag och dels att arbeta i lågstatusjobb. Passiva människor beskrivs sakna kraft att
välja rätt väg. I berättelsen framträder bilden av Området som befolkat av kriminella förebilder, återigen språkligt gestaltade som ”storebrorsan”. De kriminella är dåliga förebilder
eftersom de introducerar unga till dåliga vägval och missledd aktivitet. Utöver sociala relationer och ömsesidig bekräftelse lockar dessa förebilder med brudar, pengar, telefoner, Xbox och fina bilar. I kontrast till dessa dåliga förebilder presenteras idrotten och idrottsledarna som goda förebilder, som erbjuder och föreskriver goda vägval: antingen oförmåga,
maktlöshet och passivitet eller idrott som medel för aktivering och möjlighet att undkomma
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risk och välja rätt väg. Återkommande används uttrycket ”hamna” eller ”att hamna i”, alltifrån fel sällskap till kriminalitet, för att beskriva alternativen till idrott och den rätta vägen.
På ett alldeles uppenbart sätt illustreras i det faran i passivitet: oförmåga att välja själv eller
att ha mod att säga nej, att inte vara självständig innebär att andra krafter än individens egna
gör sig gällande och för de unga in på fel vägar. I sådana beskrivningar av passivitet berövas
de unga helt enkelt sitt aktörskap och istället för att ”välja” fel så ”hamnar” de fel. Aktiverings-imperativet är starkt: det gäller att ”välja rätt” för att inte ”hamna fel”.
De bilder som målas upp av livet i Området tar här form inom en påtagligt maskulin
inramning av faror och möjligheter. Samtliga förebilder som figurerar i berättelsen är män:
de positiva förebilderna i Idrottens kraft, de dåliga förebilderna i form av storebrorsorna och
de frånvarande fäderna (som hade kunnat utgöra goda förebilder). Utifrån denna inramning
är det, implicit, vissa unga (män) som först och främst görs nåbara, som blir till föremål för
idrottens interventioner. Hela framställningen underbyggs av ett påtagligt maskulinitetsideal, med fokus på kraft och oberoende, våld och brottslighet. Den manliga kroppen framträder här som en symbol för både kraft och styrka samtidigt som feminina positioner endast kommer till uttryck såsom objekt (i termer av ”brudar”) och statussymboler för män.
Det blir tydligt inte minst genom hur själva förebildandet kräver identifikation med förebilderna själva och deras erfarenheter och identitet.
I intervjuer med företrädare för idrottsprojekten är det inte uttryckligen formulerat
som om de unga själva ansvarar för sin egen utsatta situation. Med den starka betoning på
aktiva val och den egna förmågan att hantera sin individuella frihet som görs i intervjuerna
så försätts unga ändå – outtalat – i en position som ansvariga för att undkomma risk och
sociala problem. På så sätt iscensätts livet i Området som ett spel, där konsekvenserna av
olika val och valmöjligheter är möjliga att beräkna och där utsatthet framställs som en konsekvens av antingen dåliga vägval eller oförmåga att göra aktiva val i livet. De praktiker för
fostran som tar form i idrottsprojektens regi syftar här till att förändra de ungas sätt att
tänka kring sig själva, sin tillvaro och sina möjligheter i Området och i livet i stort. Denna
fostran handlar om att få de unga att föreställa sig livet som en (närmast oändlig) serie av
val, där det gäller att identifiera och ta de möjligheter som erbjuds – och att göra rätt val.
Formerande av sådana sätt att tänka möjliggörs inte minst av förebilder, som förkroppsligar
de krafter att hantera den mänskliga friheten som de unga behöver uppbåda.
”Om jag kan, kan du också” – förebildandets kraft
Den pedagogiska grundtanken i de idrottsprojekt som studerats kan summeras som att de
unga genom deltagande i idrott rustas med en uppsättning krafter och förmågor; självkänsla
och självförtroende, förmåga att välja väg och därmed undkomma den kedja av alltmer
avancerade risker som präglar Området. I centrum står idrottens motiverande krafter.
Dessa krafter måste dock formas och mobiliseras. De ungas energier, frihetens krafter
måste kanaliseras och styras. Positiva förebilder utgör ett slags katalysatorer för denna sociala förändring.
De idrottsprojekt som vi ägnar oss åt i detta kapitel utgör exempel på skapande av
arenor där sådana förebilder kan operera, i form av ledare som förkroppsligar de uppföranden och vägval som anses önskvärda för framtida samhällsmedborgare (jfr Dahlstedt &
Ekholm 2016). De ledare som är involverade i projekten utgör i mötet med de unga förebilder som utifrån sina specifika erfarenheter och biografier har förmågan att etablera nära
sociala relationer till de unga. Därigenom förmår ledarna att så att säga ”modellera” de
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ungas sätt att tänka och uppföra sig, att följa regler och ta tillvara på sina framtidsmöjligheter.
I följande citat beskriver en av ledarna för Idrottens kraft hur han själv har gjort rätt
vägval i livet, men framför allt betonar han sin specifika bakgrund och erfarenhet som viktiga för att bli en trovärdig förebild.
Där man kunde välja vägar liksom. Och jag valde… jag hade ju basketen liksom, så jag började ju tidigt med basket. Så jag valde ju, jag visste ju vilken väg jag skulle välja liksom. [Jag]
föregår som ett gott exempel bara. För vi ledare, vi har ju också haft en… inte direkt trasslig
bakgrund, men vi har haft liksom att vi kan välja vägar. Och de flesta av oss valde ju den här
vägen liksom. Att bli unga ledare. Som jag till exempel, jag är 21 snart, i augusti. Jag började
som 17-åring, nästan. Och då kom [Entreprenören] och frågade mig liksom… för jag var ju
hans lärjunge innan liksom, hans elev så att säga. Och han såg potential i mig och han tyckte
att jag var bra och så vidare, så han erbjöd mig sommarjobb till en början. Och så fick jag
förtroendet och han gör det fortfarande idag liksom (Coach 2, Idrottens kraft).

Här utmejslas flera centrala element i idrottens förebildande praktik. Ledaren presenteras,
liksom övriga ledare i projektet, som delande samma bakgrund som de unga som verksamheten riktar sig mot. Såsom det beskrivs utgör denna bakgrund en grund för att etablera
sociala relationer med de unga. Bakgrunden gör det dessutom möjligt för andra att känna
igen sig i ledarens beskrivningar och ageranden. Utifrån sin egen biografi lyfter ledaren fram
hur han, liksom övriga ledare i projektet, har kommit att inse betydelsen av att göra rätt
vägval i livet, att identifiera hur och varför dessa val gjordes och att se de möjligheter som
rådande livsvillkor erbjuder. Förebilden framträder härmed som ett slags företagsamt subjekt, med en inneboende kraft att hantera livets och Områdets många utmaningar och risker. Denna kraft kanaliseras inte minst inom idrotten, där förebilden ges möjlighet att frammana samma slags kraft bland de unga, så att också de ska göra rätt vägval och finna samma
väg till bättre livsvillkor.
Denna form av förebildande arbete illustreras i följande citat där en av ledarna i Idrottens kraft beskriver hur han inspirerar de unga till att göra rätt slags aktiva val i livet.
Vi går ut i bostadsområdet. Vi ser ungdomar som sitter på bänken och skräpar ner, svär etc,
etc. […] Jag bara ställer den här lilla frågan: ”Vad är din dröm? Vad tycker du om att göra?”
De säger så här: ”Ja, men jag ska bara hänga ihop med mina kompisar”. Och inget sådant
här konkret. Och då säger man så här: ”Har du ett jobb då? Vill du bara tjäna pengar och
framför allt ha ett bra liv och börja forma ditt liv sen för du ska få en familj kanske snart”,
eller vad det är. Och så fort de hör det där att tjäna pengar… […] och då när man förklarar
till dem… ja just det, precis där du sitter idag så kan du faktiskt börja agera som en god
förebild, skapa aktiviteter för kidsen, gå på en utbildning och det kommer att bli ditt första
jobb. Och du får en lön och du får en lönespecifikation där det står att du har fått lön, bambam-bam. Och de enda kraven som vi ställer på dig är att du tar ansvar, att du inte har en
stor kedja runt halsen, att du inte svär och att du inte spottar. Och om du gör det, då får du
det här jobbet. [Coach 1] känner alla i det här området. Så bara han säger till ett litet barn
bara typ ”Sluta spotta!” eller ”Kasta det här i papperskorgen!”, då gör den det. För alla känner
alla här. Och det är just det… alltså man ska just hitta det här som är nyckeln för att kunna
nå ut till alla (Entreprenören, Idrottens kraft).

120

Passivitet ställs återigen mot aktivitet. Passivitet associeras inte minst med dåligt uppförande. Unga som ”sitter på bänken” är passiva genom att de inte ägnar sig åt någon meningsfull sysselsättning. Visst uträttar de något – ”skräpar ner” – men denna sysselsättning
är inte meningsfull, och i det avseendet att det att uträtta något så handlar det om dåliga
saker. Utifrån sin roll som förebild kan ledaren i berättelsen tillhandahålla ett alternativ,
”drömmen” om något annat. För att denna dröm ska kunna realiseras krävs dock aktivitet.
Den blir möjlig just genom idrott. I citatet beskrivs dock idrotten inte som det slutliga steget, utan snarare ett steg på vägen mot inkludering, som går via utbildning, jobb eller att
skaffa familj. På vägen behöver de unga forma sin tillvaro och sin aktivitet i enlighet med
förebilden.
I berättelsen karakteriseras Områdets sociala relationer på ett särskilt sätt. I Området
uppges ”alla känna alla” och just det är nyckeln för att förebilden ska kunna ”nå ut”. Den
ledare som Entreprenören talar om beskrivs som del av Områdets sociala gemenskap, vilket
ses som en förutsättning för att han ska kunna agera som trovärdig förebild för unga. De
antas nämligen kunna känna igen sig i ledaren, just tack vare att han är av samma bakgrund
och delar erfarenheter med de unga. I det avseendet används i idrottens regi gemenskapen
och dess direkta personliga relationer som ett slags verktyg för fostran. En av coacherna
för Fotboll för integration lyfter också fram den egna erfarenheten och tillhörigheten som ett
viktigt medel för att nå ut till de unga i Området och som en viktig del av idrottsledarskapet.
Min roll är väl att lära ut fotboll, vara en förebild. […] Alltså de, tjejerna, ser upp lite till mig.
Jag är tjej och spelar fotboll, och… de tycker att jag är duktig och sådär, så att de bara ska ha
någon att se upp till så att de vet att de också klarar av det. Öka deras självförtroende. Visa
att en tjej kan spela fotboll. Det är inte bara killar. Och låta dem få ta lite plats. Vara med och
pusha dem. […] Många invandrare har fördomar mot att tjejer idrottar över huvud taget.
Och hjälpa dem… (Coach 1, Fotboll för integration).

Ledarskapet beskrivs här som en fråga om att i sitt agerande inför och tillsammans med de
unga vara en god förebild, någon som de unga kan identifiera sig med och vars goda exempel de kan ta efter i sitt eget agerande – både på och utanför fotbollsplanen. Därmed utgör
förebildens egen personlighet och erfarenhet ett slags värdefullt förtroendeskapande kapital, som ter sig olika och kan användas på olika sätt för varje enskild förebild (jfr Öhlund
2009, 2016). I citatet ovan gestaltar sig coachen som förebild utifrån positionen fotbollsspelande invandrartjej. Utifrån denna position blir det möjligt för henne att nå ut till de unga i
Området och att utmana vad hon beskriver som en påtagligt maskulint präglad förståelse
av idrott bland ”invandrare”: ”Många invandrare har fördomar mot att tjejer idrottar över
huvud taget”. Detta förebildande kan riktas mot både tjejer och killar, men coachen framhåller särskilt förebildande riktat mot ”tjejerna”, som en fråga om att pusha, hjälpa och ge
självförtroende. Det här görs i relation till den i övrigt helt uttalade normen om att det
främst handlar om killar som förväntas spela fotboll och som förväntas nås genom verksamheten (jfr Ekholm m.fl. 2018). I rollen som förebild kan de egna erfarenheterna vara till
stor användning: ”Mina föräldrar flyttade ju hit och de har ju integrerats, så jag vet ju hur
det går till. Det är inte så lätt som alla tror”.
Även Idrottsledaren för Fotboll för integration beskriver sitt ledarskap som förebildande,
där det handlar om att på olika sätt föregå med gott exempel.
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Jag försöker vara en förebild, att se alla. […] Vi kan ju inte göra allt, men jag tror att
det har en väldigt stor roll i att fostra våra barn och ungdomar. Att vara schysst medmänniska, oavsett var vi kommer ifrån. Där tror jag idrotten – oavsett vad – har en
ganska stor makt, positiv makt, att kunna påverka. […] Jag kanske inte själv lyssnade
alltid på vad morsan sade och inte heller min lärare, men vad min tränare sade när jag
spelade som ungdom lyssnade jag på. […] Vi har en stor påverkan och då är det viktigt
att vi är en positiv förebild. Och jag tror att vi skulle påverka åt andra hållet om vi inte
är det (Idrottsledaren, Fotboll för integration).
Utifrån sina specifika bakgrunder, erfarenheter och biografier – som kille eller tjej, ung eller
äldre, uppvuxen i eller utanför Området – personifierar och stakar förebilden ut de vägval
som de unga står inför i sina liv, där de unga behöver välja rätt väg för att manövrera undan
tänkbara risker för att så småningom kunna realisera sina drömmar. En viktig del av det
förebildande arbetet består i att förebilden i mötet med de unga gestaltar sitt liv i form av
ett lärande exempel, som de unga kan identifiera sig med och ta lärdom av, i sina egna liv.
En av ledarna i Idrottens kraft beskriver i följande citat detta arbete i termer av ”storytelling”,
att ”berätta sin egen story”.
Så vad jag menar är just det här: om jag kan, kan du också. Många barn tänker så här: men
jag kommer aldrig att lyckas med det här för att… antingen så… jag är invandrare, min
mamma och pappa är inte rika, jag är inte så bra i skolan, det händer inte mig, etc, etc. Utan
man säger så här att det inte är möjligt. Men det som jag vill visa att allt är möjligt. Så det är
mycket så här storytelling när jag säger… ”okej, du kommer från krig och du tror det är inte
möjligt att få ett jobb. Nej, men vänta, jag kommer från krig. Jag fick ett jobb”. Om du tror
att du inte ska träffa kungen, ”okej, men jag kom från krig… jag är invandrare och jag träffade
kungen”. Vad är skillnaden mellan dig och mig? Då säger de att det är bara för att… okej
vad ska du utveckla… så jag hör vad är skillnad mellan dig och mig. Och då när de börjar
tänka själva då ser de att… nej men… fan jag kan ju också träffa kungen eller jag kan också
gå den här utbildningen. Och det är det som vi säger är skillnaden också. Nu börjar de skriva
och… kan vi få jobba med dig och så vidare. Och så mycket det handlar om att just inspirera
barn och berätta sin egen story. Att berätta om att… även om du bor i ett område så får du
faktiskt… finns det möjligheter att kunna… vad heter det… att du kan bli nånting (Entreprenören, Idrottens kraft).

Genom berättandet åskådliggör ledaren för de unga som deltar i idrottsverksamheterna vad
de har att vinna. Förutsättningen är dock att de unga tillägnar sig de rätta krafterna, accepterar de valmöjligheter som presenteras för dem och agerar i enlighet med de vägval som
förkroppsligas genom ledarnas förebildande. I ledarens berättelse utgör jobb och utbildning
ett framgångsrikt sätt att navigera bland risker och undkomma sociala problem. Jobb och
utbildning är så att säga vägen mot inkludering. I ledarens berättelse framträder samtidigt
möjligheten att med idrottens hjälp röra sig från de svåra livsvillkoren till framgång, symboliserat av mottagandet av pris av självaste Kungen. Drömmar om framtiden iscensätts i
den urbana periferin, i Området och de förkroppsligas i idrottsledarens skepnad.
Denna gestaltning av det förebildande livet antar närmast formen av en sedelärande
berättelse, som motiverar de unga till lärande och förändring. Utifrån sin belägenhet här
och nu blickar förebilden i denna berättelse tillbaks på sitt liv, identifierar de händelser,
livsfaser och huvudfigurer som har bidragit till att forma förebilden till den hon blivit.
Denna tillbakablickande resa i tiden utgör en slags bildningsprocess, där förebilden lär sig
om sig själv, om den hon blivit, ett lärande som därefter kan förmedlas till andra. I denna
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tillblivelseberättelse intar förebilden karaktären av en hjältefigur, en företagsam skapare av
sitt eget liv och sin egen framtid. Framgångsnarrativet blir här i sig ett verktyg för att åstadkomma social förändring. Berättelsen har en motiverande underton som understryker förebildens egen företagsamhet och förmåga att mobilisera de egna drivkrafterna som medel
för att nå framgång.
Sensmoralen i framgångsnarrativet är att sådan framgång är möjlig också för andra,
som väljer att följa i ledarens fotspår, det vill säga att modellera sitt eget uppförande i enlighet med förebildens. I berättelsen tycks inte de rumsliga villkoren utgöra någon begränsande omständighet. Villkoren och de potentiella riskerna framstår snarare som chanser
som vädjar till den egna viljan att ta tillvara på de möjligheter som står till buds. Även om
rådande villkor må vara begränsande så gäller det att inte se dem som begränsande. Rustad
med självkänslans och självförtroendets motiverande krafter gäller det snarare att se och ta
möjligheter – allt är möjligt.
I den meningen kan framgångsnarrativet ses som en pedagogisk teknik för att skapa
social förändring genom förebildande, där de ungas uppförande styrs med fokus på aktivering och medvetna vägval. Förebildandets pedagogik bygger på en motsägelsefull logik: den
manar de unga att använda sina krafter för att stå på sina egna ben, välja sina egna vägar
och ta ansvar för dessa vägval – det vill säga att vara självständig och att styra sig själv.
Samtidigt är vägen tydligt utstakad: för att nå framgång behöver de unga följa förebildernas
fotspår och välja samma vägar som dem och underordna sig deras uppförandekoder. De
unga framställs här som inkarnationer av sina ledare, med kraft att ta tillvara på möjligheter,
navigera bort från de risker som livet i Området medför i riktning mot ett liv präglat av
deltagande och inkludering – förutsatt att de gör som förebilderna gjort när de gått vägen
före och inordnar och underordnar sig den upptrampade stigen. I framgångsnarrativet
framställs idrotten som tillhandahållande de krafter som de unga behöver för att hantera
sin egen risk och leda dem in på den rätta vägen, genom förebildande iscensättningar av en
aktiv livsstil. Här förevisar ledarna sina krafter och visar på att framgång är beroende av
dessa krafter.
Avslutande diskussion
Det problem som utgör bakgrunden till de idrottsbaserade sociala interventioner som vi
ägnat oss åt i detta kapitel, och som dessa interventioner är ett svar på, beskrivs först och
främst i termer av segregation i samhället. Denna segregation sägs i sin tur resultera i att de
boende i Området blir särskilt utsatta för sociala problem. I relation till denna problembeskrivning kan konstateras att de lösningar som idrottsverksamheterna bidrar med är tydligt
inriktade mot de unga, med fokus på de ungas individuella färdigheter, valmöjligheter och
uppförande, men inte minst också deras sätt att tänka kring sig själva och kring sin sociala
situation. Den idrottsbaserade fostran som möjliggörs inom ramen för de idrottsbaserade
sociala interventionerna som behandlats här tar inte sikte på att förändra de villkor som
skapar segregation och utsatthet. Däremot kan dessa interventioner tillhandahålla verktyg
för att hantera dessa villkor.
Riskhantering utgör ett sådant redskap för att hantera de utmaningar som följer i segregationens spår. Riskhanteringen handlar om att unga dels ska göras medvetna om de risker som finns i samhället och dels utveckla sina krafter och förmågor att hantera dessa. Ett
fokus på riskhantering står inte nödvändigtvis i motsättning till och behöver inte heller
utesluta mer strukturellt inriktade insatser, med fokus på att förändra rådande livsvillkor i
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Området. Sådana insatser förekommer dock inte, och artikuleras inte av företrädarna, i anslutning till de idrottsbaserade sociala interventioner som undersökts i detta kapitel. Tillståndet i samhället finns med som en given bakgrund och fond för idrottsinsatserna, som
varken problematiseras eller blir föremål för social förändring. Risk hanteras primärt inom
Området och den lokala gemenskapen (och blir därmed inte en angelägenhet för hela samhället).
Ett viktigt led i riskhanteringen är byggande av sociala relationer, där gemensamma
erfarenheter intar en central roll. Ledarnas kompetens som utförare av sociala insatser –
socialarbetare – baseras på deras erfarenhet, tillhörighet och biografi snarare än på deras
professionella färdighet eller utbildning. Detta sätt att underbygga ledarskapet på blir också
avgörande för vad det är för social förändring som blir möjlig och hur den kan realiseras –
det vill säga genom efterliknande aktivitet, förebildande. Aktiveringen formas i det avseendet genom möjligheten att efterlikna förebilderna, eller genom att uppföra sig i enlighet
med hur de förebildade ser att de förebildande uppför sig. De unga kan formas till att välja
rätt och till att ta vara på sina chanser och möjligheter, såsom förebilderna har gjort. Med
denna betoning av ledarnas egna erfarenheter framställs de unga i Området samtidigt som
bärare av en specifik erfarenhet – en slags annorlundahet. Tankegången är att denna specifika erfarenhet inte kan kännas igen av andra än dem som ingår i samma lokala gemenskap.
Det blir härmed centralt att ledarna i någon mening är bärare av vissa egenskaper som kvalificerar dem som förebilder, snarare än färdigheter för at leda pedagogiskt och socialt förändringsarbete.
De verktyg för riskhantering som idrotten erbjuder bygger på aktivering och fostran
till aktivering. Här framträder idrottens fokus på fysisk aktivitet och kroppslig aktivering
närmast som en metafor: dels för sinnlig aktivering av inre krafter såsom självkänsla och
självförtroende, för att möta den riskkedja som livet i Området innebär; dels för aktivering
av den lokala gemenskapen, som kan mobiliseras som svar mot Områdets olika risker. Idrottens fysiska aktivering utgör här ett verktyg för att kanalisera de ungas energier i bestämda riktningar, bort från ”de dåliga spåren”, de felaktiga vägvalen – bort från oordning
och bus. Fysisk aktivering blir därmed till ett botemedel mot den passiva livsstil som utgör
ett problem i Området, fysiskt illustrerad i form av att ”sitta på bänken” och sinnligt illustrerad i form av att ha ”mod att säga nej” till dåliga saker och istället ”välja rätt väg” i livet,
med riktning mot jobb, skola och familj – det vill säga inkludering.
I allt väsentligt är det alltså just detta som är idrottens innebörd och potential, såsom
den beskrivs av de ledare som berättar om sin verksamhet: aktivering i form av fysisk aktivering, sinnlig aktivering och aktivering av den lokala gemenskapen. Idrotten utgör inte
minst en arena där en särskild form av pedagogik kan utspela sig, där unga kan mötas i
gemenskap, tillsammans med ledare i egenskap av förebildande förändringsagenter.
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6. Fritidsgården och utanförskapets kraft – viljan
att förebilda
Magnus Dahlstedt & Andreas Fejes
Joan Amang är en kurdisk tjej uppvuxen i Bergsjön. För fem år sedan var hon elevrådets
ordförande på Bergsjöskolan. Hon pluggade flitigt, trots svåra hemförhållanden. Nu är hon
20 år och läser till personalvetare på högskolan i Växjö, den första i sin familj som studerar
på den nivån. […] Under uppväxten saknade hon inte positiva förebilder. De fanns bland
personalen på Backens fritidsgård.
– Jag påverkades mycket av fritidsledarna. Men om någon ungdom hade gått omkring
i en jacka och sagt till mig vad jag skulle göra så är det tveksamt om jag skulle ha lyssnat,
säger Joan Amang.
Göteborgs-Posten, 2007-01-28

Som vi kunde se i föregående kapitel så utgör idrotten en av de domäner där unga kan utöva
meningsfull fritidsaktivitet. Vi ska i detta kapitel rikta intresse mot en annan domän där
unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet, nämligen fritidsgården. För båda dessa domäner
finns sedan länge en stark tilltro till deras potential när det gäller att med den meningsfulla
fritidens positiva kraft som medel åstadkomma förändring och inkludering, inte minst av
unga i utanförskapets områden (Lindgren & Lundström 2008).
Liksom i föregående kapitel belyser vi här hur exkluderingens olika risker i arbetet
med att åstadkomma inkludering inte enbart utgör utmaningar och begränsningar, något ont
som med olika medel ska överkommas. Exkluderingens risker kan även utgöra något produktivt – de möjliggör inte minst tillblivelsen av förebilden. Det är nämligen just till stor
del tack vare fritidsledarnas förmåga att utgöra goda förebilder för de unga, som inkludering
blir möjlig. Ovan finner vi en sekvens hämtad från ett reportage i Göteborgs-Posten. I reportaget iscensätts den unga förortstjejen Joan Amangs resa från utanför till innanför, från
Göteborgsförorten Bergsjöns ”svåra hemförhållanden” till ”högskolan i Växjö”. I berättelsen gestaltas en förebildande praktik, där förortstjejens resa beskrivs som möjliggjord av de
”positiva förebilder” hon inspirerats av och följt – inte minst i egenskap av de fritidsledare
som hon mötte under sin uppväxt.
Det är denna typ av berättelse, om fritidsledaren som förebild och fritidsgårdens betydelse för inkludering, om fritidsgården som en gemenskapande arena, som står i förgrunden i detta kapitel. I kapitlet ägnar vi oss åt att närmare undersöka hur förebilder uppstår i
relation till fritidsgården som en arena för skapande av gemenskap och social sammanhållning, ett tema som berörs i flera av bokens kapitel (se framför allt kapitel 5 och 10 i denna
bok). Syftet är mer specifikt att analysera fritidsledarstuderandes berättelser om vägen in i
sina studier och om sitt framtida yrke, som fritidsledare, det vill säga deras berättelser om
yrkesval. I kapitlet ägnas särskild uppmärksamhet mot gestaltandet av fritidsledarskapet
som förebildande praktik, där dåtid, nutid och framtid länkas samman i en samlad berättelse
om fritidsledaren som förebild. I denna berättelse utgör dåtidens erfarenheter av exkludering, av att vara utanför, en positiv kraft som mobiliseras i nuet, bland annat som vägledande i valet av studier, med siktet inställt på det framtida yrket som fritidsledare. I de
fritidsledarstuderandes berättelser uttrycks en stark vilja att i sin framtida yrkesroll använda
och dela med sig av sina erfarenheter för att på så sätt bidra till att inkludera också de unga
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– få dem att följa förebildens exempel, göra ”rätt” val och ägna sig åt ”rätt” saker. I kapitlet
belyses hur relationen mellan fritidsledaren som förebild och de förebildade – det vill säga
de unga – gestaltas och hur den beskrivs av fritidsledarstuderande. En viktig poäng i kapitlet
är att fritidsgården som gemenskapande arena i de studerandes berättelser utgör ett villkor
för talet om fritidsledaren som förebild.
Yrke, val och fritidsledare
Vad är det som formar ungas yrkesval? Det finns en omfattande litteratur om yrkesval,
karriär och karriäraspirationer. Denna litteratur har visat på att yrkesval formas av såväl inre
och yttre motiv, som till exempel intresse, lön eller status (Fejes & Nicoll 2010). I litteraturen har dessa val förklarats på en rad olika sätt: med hänvisning till individens rationella
beslutsfattande (se översikt i Billett m.fl. 2010), utifrån sociala strukturer och processer
(Simpson 2005; Gottfredson & Lapan 1997) och i relation till individens personliga värden
och livshistoria (Billett m.fl. 2010). I litteratur om lärande och yrkesval har det efterfrågats
en mer situationell förståelse av yrkesval, med fokus på hur sådana val konkret görs, och
vad som motiverar individer till att välja särskilda yrkesbanor (Billett m.fl. 2010). Yrkesval
är del av våra lärandekarriärer i bred mening och lärande är, vidare, relaterat till både ”identitet och situation och kan därför inte lösgöras från dessa” (Bloomer & Hodkinson 2000:
595). Det har därför hävdats att det krävs ett större fokus på just individens lärandekarriärer
och hur dessa är knutna till vidare samhällsstrukturer för att det ska kunna skapas en fördjupad förståelse för hur och varför yrkesval görs (jfr Hodkinson & Sparkes 1997; Bloomer
& Hodkinson 2000; Billett m.fl. 2010).
Forskning som tar avstamp i en socio-kulturell ansats visar hur individers identifikation med särskilda yrken tar form inom ramen för utbildningar med en rad olika yrkesinriktningar (Ecclestone & Pryor 2003; Volman & ten Dam 2007). Som Colley m.fl. (2003: 488)
formulerar det i en sammanställning av litteratur om yrkeshabitus utgör självidentifikation
en viktig del av de studerandes lärande och orienteringsbana i riktning mot en identitet som
”rätt person för jobbet”. De drar slutsatsen att denna orienteringsbana är resultatet av ett
komplext samspel mellan social anpassning och individens handlande. I detta ljus framträder studerandes orientering i riktning mot bestämda yrken i form av idealiserade och realiserade identiteter, som relateras till de studerandes dispositioner, men också deras predispositioner, en produkt av social och familjebakgrund, genus, individuella preferenser och
livserfarenheter. I en studie av studerande inom barnomsorg, sjukvård och till ingenjörer,
påvisar Colley m.fl. (2007) hur alla studerande i större eller mindre utsträckning, ”blir till”
som yrkesverksamma i deras tal om sig själva. De som misslyckas med att orientera sig på
detta sätt betraktas som ”icke tillbliven”. Självidentifikationer är med andra ord osäkra. De
kan på ett komplext sätt korsa andra prioriteringslinjer för den enskilde individen, vilket
föranleder förhandling om och med jaget, med en rad tänkbara utfall.
I detta kapitel är det valet att studera till just fritidsledare och hur detta val formas
som står i fokus. I kapitlet undersöker vi studerandes yrkesval och motiv till att studera till
fritidsledare genom en analys av intervjuer med fritidsledarstuderande. Fritidsledare utgör
en bestämd form av pedagogiskt yrke. Utbildning till fritidsledare organiseras på folkhögskolor runtom i landet. De studerande som vi har intervjuat går på fritidsledarutbildningen
på en av dessa folkhögskolor. Efter examen kan fritidsledare till exempel arbeta på fritidsgårdar, en plats som ger barn och unga möjlighet att delta i offentligt finansierade fritidsaktiviteter. Målgruppen är bred, det vill säga alla de barn och unga som är intresserade av att
delta i de aktiviteter som arrangeras.
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Sedan länge har dock fritidsgården haft en särskilt stor betydelse för de barn och unga
som befinner sig i samhällets utkanter, i riskzonen för exkludering (Lindgren & Lundström
2008). Fritidsgården har därmed både setts som och kommit att fungera som viktiga mötesplatser för barn och unga i utsatta områden – inte minst för barn och unga med arbetarklass- och invandrarbakgrund i så kallade utanförskapsområden runtom i landet (Peterson
m.fl. 2003).
Fritidsgården har beskrivits som en plats som ger möjlighet till lek, rekreation och
avkoppling – det vill säga som plats för lärande som skiljer sig från den mer formaliserade
form av lärande som utspelar sig i skolans sammanhang (Kihlström & Roos 2000; Roos
2000; Bjurström 2011). De informella former av lärande som utspelar sig på fritidsgården
har dock setts som betydelsefulla också för det lärande som utspelar sig i skolan (Trondman
2000; Sivan 2003), något som i sig adresserar frågan om fritidsledaryrket som profession
(Forkby m.fl. 2008).
När det gäller det lärande som utspelar sig på fritidsgården så har forskning pekat på
betydelsen av goda relationer mellan ungdomar och vuxna, där fritidsledaren fungerar som
förebild, det vill säga en vuxen person som kan bidra med vägledning och bekräftelse. Blomdal och Claesson (1989) menar till exempel att fritidsgården är framgångsrik när det gäller
att nå ut till ungdomar – och då i synnerhet ungdomar med ”expressiv stil”. De pekar dock
på att det samtidigt kan finnas en viss risk för att fritidsledarna inte har tillräckligt höga
ambitioner när det gäller att utmana och stimulera de unga till att överskrida sitt utanförskap.
Kihlström och Roos (2000) för ett liknande resonemang. De menar att fritidsledarna behöver utveckla en slags interaktiv kompetens, som de i sin tur behöver förmedla till och utveckla bland ungdomarna. Sådan kompetens bygger inte minst på förmågan att kommunicera och erkänna ungdomarnas erfarenheter som en utgångspunkt för att ungdomarna därefter ska kunna artikulera, sprida och få gehör för dem i samhället.
Fritidsgården som pedagogisk arena med socialpolitisk potential
Låt oss titta närmare på hur fritidsgården gestaltas som en särskild pedagogisk arena med
socialpolitisk potential, en arena primärt riktad mot en viss målgrupp – unga i utanförskapsområden – där en särskild slags pedagog är verksam, besittande specifika förmågor, erfarenheter och arbetssätt. I en rapport utgiven av Göteborgs stad, Fritidsgården – en plats för
samhällsbyggande?, skrivs utanförskapet bland unga fram som en av samtidens stora utmaningar: ”Vårt samhälles förmåga att verksamt underlätta för ungdomar med ogynnsamma
sociala förutsättningar att finna konstruktiva vägar in i vuxenlivet är som vi ser det en av
samtidens stora politiska frågor” (Andersson & Jordan 2007: 175). I syfte att med rapporten
”lämna ett bidrag till utvecklingen av denna förmåga” beskriver författarna fritidsgården
Mixgården i Göteborgsförorten Hammarkullen, som ett exempel på hur ”fritidsgårdar kan
ha samhällsbyggande och därmed brottsförebyggande funktioner” (ibid.). I rapporten beskrivs Mixgården som
en av ett mycket stort antal fritidsgårdar i landet där det pågår ett som vi tror för samhället
mycket betydelsefullt och tålmodigt arbete med att skapa förutsättningar för att ungdomar
ska kunna bygga de resurser de behöver för att kunna integrera sig i samhället på ett positivt
sätt (ibid.).

Fritidsgården framträder här som en arena med potential att bidra till ungas integration,
inte minst genom att fungera som en särskild typ av pedagogisk miljö, vilken gör en bestämd
form av lärande möjlig.
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Det främsta bidraget vi ger är att ingående beskriva hur man på Mixgården arbetar för att
skapa en gynnsam lärmiljö, för att bygga förtroendefulla relationer med ungdomarna, för att
engagera ungdomarna i jagstärkande processer och för att medverka till stadsdelens förmåga
att både konstruktivt hantera de problem som uppstår och bygga ett lokalsamhälle med
många positiva inslag (ibid.).

I rapporten fungerar Mixgården som det goda exemplet, som andra kan lära av. Det som
författarna framför allt framhåller som Mixgårdens ”viktigaste arbetsredskap” är dess arbete med ”att bygga relationer med såväl ungdomarna som med medborgare i lokalsamhället och andra aktörer” (s. 176). Fritidsgården beskrivs härmed som en relationsbyggande
verksamhet. Denna verksamhet både bygger på och bygger relationer – på fritidsgården
och med olika aktörer i det omgivande lokalsamhället. Med byggandet av dessa relationer
finns potential att etablera förtroenden, skapa engagemang och att nå ut i lokalsamhället. I
detta ljus är det en särskild professionell gestalt som tar form – fritidsledaren som förebild
och som redskap för inkludering.
Att vara, göra och bli fritidsledare
Mot denna bakgrund är det intressant att närmare undersöka huruvida detta sätt att tala om
fritidsgården, dess funktion och potential, och fritidsledaren som förebild, är närvarande i
berättelser om yrkesval bland studerande som läser till fritidsledare – och vilka möjliga effekter detta sätt att tala kan ha i termer av inkludering. I det följande analyseras intervjuer
med nio fritidsledarstuderande med fokus på hur de beskriver sig själva som förebilder.
Dessa beskrivningar är i sin tur kopplade till bredare samhälleliga diskurser, som är tillgängliga för de studerande och som gör vissa sätt att tala möjliga. Dessa diskurser framträder
och kan identifieras i form av regelbundenheter av uttalanden och beskrivningar i intervjuerna med de studerande.
Vid vår genomläsning av de transkriberade intervjuerna, med särskilt fokus på de studerandes berättelser om sig själva och sitt yrkesval, identifierades ett gemensamt sätt att tala
om fritidsledaren – nämligen i egenskap av förebild. Denna förebild framträder specifikt i
en bestämd sammanlänkning mellan dåtid, nutid och framtid, där beskrivningar av dåtida
erfarenheter av olika former av exkludering länkas samman med beskrivningar av nutida
aktiviteter som syftar till förändring samt beskrivningar av en vilja att i framtiden själv bli
en förebild, i sitt framtida yrke som fritidsledare. I denna berättelse kan vi alltså se hur de
fritidsledarstuderande blir till som förebild (Vad vill jag åstadkomma i arbetet som fritidsledare?) genom en sammanfogning av ontologiska varanden (Vem är jag? Vem har jag varit?)
och epistemologiska göranden (Vad har jag sysslat med? Vad har varit viktigt i mitt val av
yrke?) av olika slag. Följande analys disponeras utifrån denna ordning och består följaktligen
av tre delar: ontologiska varanden, epistemologiska göranden och tillblivelsen av förebilden.
Varanden
I samtliga intervjuer framträder de studerande i termer av ontologiska varanden, det vill
säga beskrivningar av vilka de är eller vilka de varit. Såsom dessa varanden framträder i
berättelserna så fungerar de, i sin tur, närmast som förklarings- och legitimeringsgrunder
för de studerandes yrkesval. De studerandes varanden beskrivs i form av bestämda karakteristika, i dåtid såväl som i nutid. Även om dessa karakteristika i någon mening är specifika
för varje enskild individ, i varje enskild berättelse, så finns det ett gemensamt drag: I samt-
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liga intervjuer beskriver de studerande sitt varande såsom förlagt utanför det normala. Samtliga beskriver, på ett eller annat sätt, sig själva som någon som inte passar in – eller som
tidigare inte passade in – i det som kan förstås som normalt.
Edvin, en av de studerande, beskriver till exempel en uppväxt utanför normaliteten
kantrad av snatteri, stölder, alkohol och droger. Han var, som han beskriver sig själv, ”en
skit mot andra människor”. Samtidigt mobiliserar Edvin i berättelsen om sig själv idén om
möjlighet till förändring, det vill säga att människor kan förändras, bli någon annan än de
är eller har varit.
Edvin: Jag har gjort väldigt mycket skit under mina år.
Intervjuare: Hur är man när man är en skithög?
Edvin: Man gör inbrott, man stjäl, man går in i en affär, hämtar en jacka utan betala nej men
liksom så. Man är en skit mot andra människor och det har jag väl varit, men att man ändå
kan se folk kan ändra på sig också.
Intervjuare: Du måste ha varit väldigt ung då?
Edvin: Ja, jag började när jag var 13.
Intervjuare: Hur kommer det sig att du gjorde det?
Edvin: Nej… alltså det var både att man skulle vara frän för sina vänner och man tyckte väl
att man behövde lite mera pengar och sådana här grejer. Så att bara en sådan liten grej som
pengar kan göra väldigt mycket skada. Sedan så kom det in alkohol tidigt och även droger.

Edvin fortsätter med att beskriva sig själv som lik sin pappa. Hans pappa var också kriminell
och satt under en tid i fängelse. Pappan ändrade dock sin livsbana och kom så småningom
att arbeta som fritidsledare, engagerad i en rad olika fritidsaktiviteter. Under intervjun noterade Edvin: ”Jag är väldigt lik min pappa så. Han har också suttit inne och ändå startat
flera fritidsverksamheter och nattvandrare och grejer”. Vi kan här se att Edvin, som själv
har ett kriminellt förflutet, beskriver sig som delande samma egenskaper som sin far. Såsom
det beskrivs, har både Edvin och hans pappa vuxit upp och befunnit sig utanför det som
gestaltas som normalt, båda har ett kriminellt förflutet och båda har en vilja till inkludering
och till att arbeta som fritidsledare.
Albin beskriver sitt tidigare liv på ett liknande sätt. Liksom Edvin beskriver han en
uppväxt utanför det normala. Den ilska han hade som tonåring, inte minst mot skolan,
kanaliserades utåt, mot ”samhället”. Albin hamnade i kriminalitet. Samtidigt beskriver Albin
hur han förändrades, mycket tack vare inspiration från dels de fritidsledare han mötte under
högstadietiden – ”De blev mina förebilder” – och dels från hans pappa, som också var
fritidsledare.
Jag tog ut det över andra saker, men det är främst högstadiet. Kriminellt och sådana saker.
Min ilska på skolan och saker där togs ut på samhället istället kan man säga, så då blev det
en omvänd effekt gentemot slutet, mitten på gymnasiet, då jag ville ge tillbaka istället. […]
Jag hade väldigt bra kontakt med mina fritidsledare under min högstadietid, fick mycket hjälp
faktiskt, för min personlighetsutveckling om man säger så. De blev mina förebilder. Jag har
gått fram och tillbaka i funderingar till att bli fritidsledare länge, ända sedan jag gick på högstadiet. Så det är anledningen till varför jag valde och bli det. Sedan ser jag upp till min pappa
rätt mycket och han är också fritidsledare, så från grunden i alla fall.

Logiken som träder fram i denna berättelse är att Albins vara som bråkstake förändrades
som ett resultat av hans möte med ”förebilder” såsom pappan och de fritidsledare han kom
i kontakt med under högstadietiden. Logiken är den följande: Albin var en gång bråkstake,
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men sedan inträffade något: han förändrades och blev någonting annat. Denna förändring
utgör i sin tur grunden för Albins vilja att bli fritidsledare – som sin pappa och som de
”förebilder” han själv kom i kontakt med på fritidsgården.
Alma beskriver sig själv som utanför normaliteten på ett annat sätt än Edvin och
Albin gör. I intervjun beskriver hon sig som en inte särskilt kunnig person, en person som
inte kände sig särskilt hemma i skolan. Hon kände att hon inte riktigt passade in i skolans
gemenskap. Allt detta förändrades när hon blev medlem i kyrkan och blev engagerad i dess
olika aktiviteter. Alma beskriver hur hon känner sig mer hemma i kyrkan. Kyrkan utgör ett
sammanhang där hon inte blir dömd på det sätt som hon upplever att hon blev i skolan. I
kyrkan kunde hon snarare bli bekräftad för den hon var, hennes varande.
När jag gick med i kyrkan så har jag ju lärt mig mycket om det där. De blev ju glada när jag
kom dit. Jag fick en helt annan gemenskap där än jag fick i skolan. […] Jag har alltid varit
den där, jag är väldigt oallmänbildad, jag kan inte så mycket. Det här är liksom det jag kan.
Det är det här jag tycker är intressant med ledarskap och grupputveckling och hur man ser
på saker att inte döma folk och ser att det finns olika perspektiv. Allt det där, det är så jag
tänker allmänt, alltså i min vardag och då tyckte jag att allting passade så himla bra här. Det
är därför jag tycker det är så kul att vara här, för allting syftar ju kring sådant också – ta hand
om andra.

Alma beskriver sig själv som någon som befinner sig utanför skolans gemenskap. Samtidigt
beskriver hon sig som någon som, just utifrån denna erfarenhet, har en vilja att ”ta hand
om andra”. Denna vilja att ”ta om hand” framträder här som den främsta drivkraften för
att bli fritidsledare. Och i folkhögskolans kontext får hon just möjlighet att fördjupa sig i
just detta – att ”ta hand om alla”, ”för allting syftar ju kring sånt”.
Som vi har kunnat se så fungerar alltså de studerandes beskrivningar av sitt varande
som en resurs som gör det möjligt att tala om och rationalisera valet att studera till fritidsledare. En sådan logik synliggörs också i intervjun med Robin, i en passage där hon beskriver sig som utanför det normala – ”jag kände att jag inte passade in riktigt”.
Jag ville fira för att jag fick en förklaring på varför jag inte hade betett mig som andra tidigare
och varför jag kände att jag inte passade in riktigt och sådana grejer. Men sedan var det ju
också ledsamt eftersom det är en kronisk sjukdom som jag kommer få tampas med resten av
mitt liv. […] först får jag en mani som kanske varar en vecka och då är jag jätteuppåt och så
där och sedan faller jag magplask liksom och kan vara… jag var ju sjuk ett halvår, min första
period. Jag kunde inte göra någonting, jag var helt handlingsförlamad liksom på alla sätt liksom.

Robins sjukdom beskrivs här som en del av hennes varande. Varande den hon är skapas
här, tillsammans med hennes erfarenhet av att ”inte passa in”, som en resurs som i förhållande till hennes framtida yrke som fritidsledare, kan komma till användning i arbetet med
att ta hand om andra.
Så långt har vi illustrerat ett gemensamt berättarmönster där de studerande beskriver
sitt ontologiska varande som förlagt utanför normaliteten. Dessa onormala varanden framträder i sin tur som resurser som frammanar en vilja att bli någon annan, det vill säga att bli
normala och tillhöra insidan – en vilja till inkludering.
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Göranden
I det följande riktas fokus mot de olika göranden som utgör viktiga resurser i de studerandes
beskrivning av sina strävanden efter att bli normala och inkluderade. Dessa göranden möjliggör på olika sätt meningsfullhet, gemenskap och tillhörighet, vilket i sin tur kan bidra
till de studerandes inkludering. I intervjuerna beskrivs en mängd olika göranden i form av
fri-tidsaktiviteter, såsom idrott, scouting och musik. Dessa göranden fungerar i de
studerandes berättelser som förklarings- och legitimeringsgrunder till valet av sitt framtida
yrke – fritids-ledare.
Låt oss börja med Albins beskrivning av sitt främsta fritidsintresse – musik. I föregående avsnitt kunde vi se hur Albin beskrev sitt varande utifrån sin stökiga uppväxt. I Albins
berättelse framträder musikintresset som en viktig del i hans väg bort från kriminalitet, bråk
och stök.
Största intresset är musik, sedan har jag ett spelintresse fortfarande också, men det är inte
lika stort längre. Men sedan, mitt största intresse som drev mig till det här är att jag engagerat
mig mycket. Jag vantrivdes på högstadiet och gymnasiet verkligen, så jag engagerade mig
utanför skolan istället, med mycket arrangemang för ungdomar gällande musik och sådana
saker.

Här framträder görande av musikaktiviteter som en resurs i Albins rörelse i riktning mot
normalitet, mot fortsatta studier och vidare mot ett framtida yrke som fritidsledare. Sådana
aktiviteter framträder dessutom som resurser som han kan dra nytta av i sina studier såväl
som i sitt framtida yrkesliv. Ett liknande sätt att beskriva och använda sig av musikaktivitet
som en resurs framträder i intervjun med Melvin. Han beskriver hur både musik- och idrottsaktiviteter i form av engagemang som ishockeydomare tillhandahåller väsentliga förmågor som han kan använda sig av i nuvarande studier, men också i sitt framtida yrke.
Musikskapande och ishockey, så det är lite två olika grejer, sport och musik liksom så ja, det
är det jag gör på fritiden. Antingen så dömer jag ishockey eller så gör jag musik. […] jag
känner att jag har fått mycket ledarskap från att vara domare liksom och leda på isen liksom,
så det är naturligtvis en sak så att ja det är väl den nyckeln kommer från att man vill leda. […]
jag har haft kompisar som har sett mig döma som har känt mig länge och de blir så här rädda
efteråt för de är inte vana att se mig arg, men det är liksom där jag tar ut min ilska.

Av intervjun framgår att Melvin genom sitt engagemang som ishockeydomare har fått erfarenhet av ledarskap, vilken i sin tur har utgjort en viktig resurs som legat till grund för
valet att studera till fritidsledare. Simon beskriver på ett liknande sätt hur hans intresse för
scouting och engagemang som scoutledare har varit en viktig utgångspunkt för viljan att
arbeta som fritidsledare.
Jag har varit scoutledare och jobbat och haft förmånen faktiskt att jobba med ungdomar på
fritiden och jag har sett att det är väldigt kul och givande och känner att det skulle passa mig
faktiskt samtidigt som man har möjlighet att kanske komma ut eller använda friluftslivet i
jobbet då eventuellt med, ja i mitt jobb så småningom. Så det kan man väl säga lite är därför
som det blev ja.

Scoutaktivitet beskrivs här inte bara i termer av något roligt och meningsfullt. Specifika
inslag i scoutingaktiviteten beskrivs även i termer av resurser i relation till ett framtida yrke
som fritidsledare. En liknande logik framträder i intervjun med Nabin. I Nabins berättelse
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är det engagemang som danslärare och parkour-aktivitet tillsammans med barn och unga
som gestaltas som resurser i valet av yrke.
Jag började köra parkour, jag började lära ut dans och allt det här. Då kändes det som att jag
ville jobba mer med människor än med något annat… alltså jag har ju jobbat som danslärare
ett litet tag nu och jag tänkte så här: alltså jag har aldrig fått tankar om att jag faktiskt kan
jobba som, alltså jag skulle kunna gå en utbildning som har någonting med barn och ungdomar att göra. Det har jag aldrig tänkt.

Vi ser här hur Nabins aktivitet som dans- och parkourlärare får rollen som resurs, både till
att han upptäckte att han faktiskt kan jobba med barn och ungdomar, och att han faktiskt
vill göra det. Nabin blir med andra ord till som en lämplig fritidsledare genom hans berättelse om denna typ av aktivitet, hans epistemologiska göranden.
En något annorlunda form av görande som väsentlig grund för yrkesval finner vi i
intervjun med Alma. Hon var, genom sitt engagemang i kyrkan, med och arrangerande
aktiviteter riktade mot ensamkommande flyktingbarn. Hon berättar:
En fin grej som jag aldrig kommer glömma det var när vi gjorde, med kyrkan, åkte vi iväg på
ett skidläger och gjorde samarbete med ett hem för ensamma flyktingpojkar som kommer.
Så vi gjorde ett arbete med dem, vissa hade bara varit här i några månader. Den som hade
varit här längst hade varit ett år. Så det var det längsta liksom, så han kunde ju bra svenska,
men de andra blev ju lite luddiga. De var överallt ifrån i Sverige, eller på jorden. Det var ju
jätteintressant att åka. För det blev ju en kulturkrock att tala om. De hade aldrig åkt skidor
eller stått på ett par skidor. De hade inte ens sett snö nästan.

Här blir arrangerande av ett skidläger för ensamkommande flyktingbarn, en kategori av
människor som i det offentliga samtalet vanligtvis beskrivs som utanför det svenska samhällets normalitet (Wernesjö 2014), till en resurs i Almas berättelse om yrkesval. Genom
hennes aktivitet i kyrkan, en plats där Alma blir till som ”normal”, engagerar hon sig i göranden, som i sin tur bidrar till att normalisera de som ännu inte är normala, ensamkommande flyktingbarn. På så sätt blir Alma till som förebild, en fråga som vi återkommer till i
nästa del av kapitlet.
I detta avsnitt har vi alltså kunnat följa ett gemensamt berättarmönster där de studerande beskriver sina göranden av fritidsaktiviteter av olika slag och hur dessa göranden i
de studerandes berättelser utgör resurser i en normaliseringsprocess, samtidigt som berättelserna, för de studerande, fungerar som ett sätt att rationalisera sitt yrkesval.
Förebildens tillblivelse
Följande avsnitt fokuserar på hur varanden och göranden i studenternas berättelser vävs
samman i tillblivelsen av fritidsledaren som förebild. Sammantaget utgör varanden och göranden i dessa berättelser resurser. Dessa resurser möjliggör inte bara ett bestämt yrkesval
– gestaltat i viljan att bli fritidsledare. De möjliggör berättelsen om förebilden som sådan.
I intervjun med Edvin gestaltas fritidsledaren som någon som bör ägna sig åt att hjälpa
andra, skapa platser där människor med olika bakgrund och erfarenhet kan mötas samt
bidra till att skapa ömsesidig förståelse mellan dessa människor.
Förhoppningsvis har jag [om tio år] startat fler än en fritidsgård och mitt mål är väl att hjälpa
människor helt enkelt, eller inte hjälpa på det sättet, men få en plats där de kan vara och
umgås och så. Lära känna och sedan få in väldigt mycket det här att olika människor kan
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börja umgås med varandra […] Alltså, det är bara som här i Småstaden, då går jag in mycket
på det här med… för de har väldigt svårt för invandrare… många. Då vill jag visa att det är
ingen skillnad på oss. För jag har, den bästa ungdomsvännen, han är invandrare. Och de här
eleverna tycker om mig. Men så pratar de som att invandrare är något dåligt med, och då vill
jag visa, då kan man ta med honom, min vän dit och visa att han är exakt likadan som mig.
Så det är sådant jag vill få ut.

Här är det en bestämd idealbild av fritidsledaren som träder fram, med förmåga att förändra
de ungas sätt att tänka, om sig själva, om andra människor och om samhället. För Edvin är
en särskilt viktig del av uppgiften som fritidsledare att lära de unga att förstå och respektera
dem som är annorlunda. I detta sammanhang utgör fritidsledarens egen person i sig en
viktig resurs i arbetet med de unga. Edvin beskriver nämligen hur han i sitt arbete använder
både sig själv och sin kompis som lärande exempel de unga kan se upp till, lära sig från och
ta efter. Denna föreställning om fritidsledaren som förebild knyter i sin tur an till hur Edvin,
vilket vi illustrerade ovan, beskriver sin pappa – i egenskap av förebild, någon med liknande
erfarenheter som Edvin själv: någon som lämnat ett kriminellt förflutet, bytt bana och numer ägnar sig åt meningsfulla sysslor, både för honom själv och för andra.
Nabin beskriver sig själv som invandrare – och därmed som förpassad utanför en
svensk normalitet. Han åskådliggör ett något annorlunda sätt att gestalta fritidsledaren som
förebild. Nabin berättar att det var en lång och mödosam process att upptäcka vad han
egentligen ville få ut av livet. I följande sekvens beskriver han hur han använder sig av sina
specifika erfarenheter av exempelvis svårigheter i skolan, i mötet med de unga.
Men tänk dig så här: en svår skoluppgift, svårt prov eller ja skoluppgift som du liksom känner:
”Nej men det här klarar inte jag”. Det kan man jämföra med kanske en hög vägg som man
inte kan klättra upp för, men då hittar man ju sitt eget sätt att komma upp för den ändå,
liksom så här man försöker ju. Man ger inte upp, utan ja, det är bara, det handlar bara om att
liksom hålla i och tro på sig själv, ja. Så det är mycket sådant som jag pratar om väldigt mycket
med mina elever…

Här relaterar Nabin sitt varande, sin kamp för att staka ut sin egen väg här i livet, med sitt
görande i form av parkour. På så sätt framträder han i egenskap av förebild, någon som har
något viktigt att lära de unga, utifrån just sitt varande och sina göranden. De centrala budskap som förebilden riktar till de unga lyder här: Hitta din egen väg; ge inte upp; tro på dig
själv! Som i det föregående kapitlet – inom idrottens regi – riktas budskapen inåt de unga
själva, med siktet inställt på att frammana de ungas egna, inre kraft och potential.
Melvin och Alfred skapar sig själva som förebilder som hjälper de unga genom att
erbjuda dem en andra chans. Villkoret för att de ska kunna framträda som förebild, med
särskilda band till de unga, är att de ingår i samma gemenskap och delar samma erfarenheter.
Det är åtminstone på så sätt som gemenskapen och de gemensamma band som knyter
samman förebilden med de förebildade, det vill säga de unga, beskrivs i Melvins och Alfreds
berättelse. Melvin, till att börja med, beskriver sig själv som fritidsledare i följande ordalag:
Just jag som fritidsledare och är man liksom ja jag känner att finns man för ungdomar när de
behöver så även hur långt ner de är i skiten så kan man ändå dra upp dem liksom, så känner
jag väl. […] att man fokuserar på just det området som man jobbar i och det blir väl som en
miniatyr av det så att man, ja man sätter ju ungdomar i alltså de som har det svårt sätter man
ju ändå så att de får en chans och det är ganska viktigt att de får en chans.
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Fritidsledaren beskrivs här som någon som hjälper de unga, genom att ge dem en andra,
eller rentav tredje eller fjärde, chans. Alfred talar i liknande termer, när han berättar att han
skulle vilja ge något tillbaks till de unga som bor i Hemstaden, det mindre samhälle han
vuxit upp i. Han berättar att fritidsgården var ett viktigt stöd för honom när han växte upp,
inte minst genom de fritidsledare som han kom i kontakt med, som han såg upp till och nu
vill bli som – i sin egen yrkesroll.
Fritidsledare har jag alltid velat bli liksom… jag hade förebilder som jobbade, som var fritidsledare då när jag var liten och såg upp till dem liksom och då kände jag det att jag vill bli
som dem liksom. Så det är väl därför jag har spårat in på fritidsledare. […] När jag kommer
hit till skolan så känner jag mig som en medborgare… jag anser att en medborgare har rättigheter, men samtidigt skyldigheter, och att läsa till fritidsledare blir ju ett sätt att hjälpa
samhället. Sedan när jag har läst klart och fått ett jobb så hjälper jag ju ungdomarna i samhället eller så som ett stöd. […] Det skulle vara gött att kunna jobba i Hemstaden och där jag
gick när jag var mindre och gick på fritidsgården och så där. Det skulle ju vara riktigt kul att
få jobba där liksom. […] men bara finnas där för ungdomar, kanske för att prata eller kanske
lira kort eller biljard eller liksom bara ja finnas där som vuxen till ungdomarna. Det är lite så
jag känner.

När han beskriver valet att bli fritidsledare så framhåller Alfred betydelsen av att bli en
förebild. De förebilder han själv kom i kontakt med tidigare i livet beskrivs som anledningen
till varför han ”spårat in på fritidsledare” och nu själv vill bli fritidsledare och en förebild
för de unga – på så sätt som fritidsledarna var förebilder för honom under hans uppväxt. I
Alfreds gestaltning utgör förebilden en vuxen som kan ”finnas där” för de unga.
Så långt har förebilden gestaltats som någon som arbetar med unga. I intervjuerna
finns dock också berättelser där förebilden har bredare anläggningsytor. I intervjun med
Robin skapas förebilden som någon som relaterar till andra människor i egenskap av förebild, oavsett om det är fråga om unga, vuxna eller äldre. Här beskrivs fritidsledandet som
del av ett mer genomgripande arbete som består i att engagera andra människor till ett aktivt
fritidsliv.
Jag vill jobba med unga, eventuellt äldre och vuxna, och barn och projekt. För att jag tidigare
läst projektledning och jag vill liksom stärka den profilen med att läsa fritidsledare. Och jag
tycker att alla har rätt till en aktiv fritid och att den är väldigt viktig för alla människors liv
och jag hoppas att många ser på det.

Robin beskriver här sig själv som förebild i meningen någon som hjälper andra att bli engagerade i aktiv fritidssysselsättning. Hennes roll som förebild är dock inte avgränsad till
fritidsgården utan hennes förebildande aktiviteter når ut till människor, platser och aktiviteter som även befinner sig utanför denna domän, guidad av hennes övertygelse att ”alla
har rätt till en aktiv fritid”.
I detta avsnitt har vi påvisat ett gemensamt berättarmönster där varanden och göranden i studenternas berättelser vävs samman i deras tillblivelse som fritidsledaren – där de
studerande själva träder fram på ett bestämt sätt – nämligen som förebilder.
Avslutande diskussion
Detta kapitel har illustrerat hur en berättelse om fritidsledaren som förebild tar form i fritidsledarstuderandes beskrivningar av sitt yrkesval. Även om de studerandena beskriver
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skilda varanden och göranden så framträder en samlad berättelse där varanden och göranden sammanfogas och tillsammans möjliggör tillblivelsen som förebild. När de studerandes
varanden beskrivs som förlagda utanför det normala – till exempel i form av erfarenheter
av psykiska besvär, av att ha varit kriminell eller av att vara invandrare – så beskrivs de som
en resurs, som får de studerande att engagera sig genom olika slags göranden, i form av till
exempel dans, parkour, scouting eller som ishockeydomare. Dessa göranden blir till vägar i
riktning mot normalitet. Tillsammans möjliggör alltså dessa ontologiska varanden och
epistemologiska göranden de studerandes tillblivelse som förebild, genom valet av yrke –
viljan att bli fritidsledare.
Förebilden utgör en subjektsposition som samtliga studerande eftersträvar, som möjliggörs på basis av de studerandes egna erfarenheter och identitet samt genom att de ser på
sig själva som en del i tänkt gemenskap, som de ingår i tillsammans med de unga som de
vill förebilda. Denna delade gemenskap möjliggör därmed etablerande av en förebildande
praktik. Förebilden beskrivs som någon som primärt riktar sin uppmärksamhet och sitt
arbete mot unga som har det tufft och som – i likhet med hur de beskriver sig själva –
befinner sig i samhällets utkanter. Förebilden erbjuder de unga vägledning, meningsfull fritidssysselsättning och en andra, tredje eller fjärde chans. Flera av de studerande tar i sina
berättelser om varför de har blivit de, de har blivit, avstamp i erfarenheter av förebilder i
deras eget liv. De hämtar stöd och inspiration från just dessa förebilder – i egenskap av
pappor eller de fritidsledare de kom i kontakt med under sin uppväxt. På så sätt bidrar de
till att stödja rådande föreställningar om fritidsledaryrkets pedagogiska potential i allmänhet
och om betydelsen av fritidsledaren som förebild i synnerhet (jfr Blomdal & Claesson 1989;
Bjurström 2011). I korthet möjliggör och legitimerar de studerandes berättelser uppkomsten av förebilden som åtråvärd yrkesposition. I de studerandes berättelser utgör exkludering
inte något hinder, något ont som behöver överkommas, utan snarare en resurs, ett medel
för att de själva ska kunna bli normala och inkluderande – och för att de i sin tur ska kunna
bidra till att de unga följer den väg, från exkludering till inkludering, från onormal till normal.
Vår analys adresserar en rad frågor som rör exkludering och viljan till inkludering,
som behöver diskuteras vidare. För det första innebär den förebildsberättelse som påvisats
i detta kapitel att yrket som fritidsledare definieras på mycket snävt sätt. Nästan samtliga
studerande definierar yrket som avgränsat till särskilda platser – först och främst inriktat
mot unga i utsatta områden i städernas och landets utkanter. Denna beskrivning behöver
ses i relation till en bredare samhällelig förståelse om fritidsgårdar, om exkludering och
fritidsledare som förebilder. Här aktualiseras å ena sidan risken med att en sådan förståelse
av det förebildande arbetet kan bidra till att ytterligare stigmatisera de unga som blir måltavlor för detta arbete, likväl som de områden som framställs som ”utanför” och ”onormala”. Å andra sidan aktualiseras frågan om vad som egentligen händer med alla de unga
som inte definieras som ”onormala”, och således inte anses vara i behov av förebildernas
stöd och guidning, eller åtminstone inte i samma utsträckning som ”unga utanför”. Vi kan
med andra ord fråga oss vilka som blir och vilka som inte blir föremål för fritidsledande
interventioner.
För det andra reses frågor om syftet och funktionen med fritidsledaryrket som sådant,
något som i sin tur knyter an till bredare frågor om vad det är för samhälle vi lever i och
vilken funktion som välfärd har i detta samhälle. Är välfärd en angelägenhet för alla medlemmar i samhällsgemenskapen, som jämlika bärare av sociala rättigheter, eller är välfärd en
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fråga om att nå ut till de exkluderade, genom att få dem att omvandlas till normala, i enlighet
med rådande föreställningar om normalitet?
För det tredje: eftersom fritidsledandet beskrivs som något människor lär sig och
tillägnar sig, utifrån erfarenheter av exkludering, att i olika avseenden vara utanför, vad innebär då det för fritidsledaryrket? Är fritidsledare något som människor kan bli utan att ha
egna erfarenheter av exkludering eller är sådana erfarenheter nödvändiga för att bli trovärdig fritidsledare? Frågan rör huruvida det krävs särskilda kunskaper och kvalifikationer för
att kunna utföra ett kvalificerat arbete som fritidsledare och, i sådant fall, vilka kunskaper
och kvalifikationer det är som bedöms som värdefulla.
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- III DÅTIDER OCH FRAMTIDER
Jag behöver en spark i skallen
En enda tanke som är bra
Jag kräver en riktig känsla
Ge mig nått som jag vill ha
För jag har letat efter frälsning
Lite mening till tomma liv
Jag har alltid stått och gapat
Alltid vågat ta till strid
Jag är så less på den nya tiden
Jag är så less på ett färglöst liv
Jag är så less på alla tvivel
För vi får aldrig tro på nått
Varför är vi så djävla rädda
Nått borde betyda allt
Ser bara cyniska gester
Ironi överallt
Jag behöver en puls som bultar
Ett hjärta som kan explodera
Jag vill våga tro på magi
Revolution och mycket mera
Jag är så less på den nya tiden
Jag är så less på ett färglöst liv
Jag är så less på alla tvivel
För vi får aldrig tro på nått
För det blir aldrig som man tänkt sig
Men jag är hellre naiv än feg
Ja det blir aldrig som förväntat
Men vad fan gör det
Jag är så less på den nya tiden
Jag är så less på ett färglöst liv
Jag är så less på alla tvivel
För vi får aldrig tro på nått
Invasionen, Får aldrig tro, 2009
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Invasionen, Får aldrig tro, 2009
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7. (O)tryggheten och framtiden – viljan att göra
skillnad
Zulmir Bečević, Magnus Dahlstedt & James Frempong
Inflammable material, planted in my head
It’s a suspect device that’s left two thousand dead
Their solutions are our problems
They put up the wall
On each side, time and prime us
Stiff Little Fingers, Suspect Device, 1979
Intervjuare: Hur är det att vara ung i Staden idag?
Osman: Jag tycker det är som att vara i ett riktigt mörkt varuhus med döende ficklampa. […]
Alltså vi alla vet att den här staden är jättesegregerad […] Jag har inte varit överallt. Jag har
kanske varit i tre stadsdelar […] Och jag vet inte hur det är för er men segregationen stoppar
för att verkligen utnyttja och känna kulturen i Staden.

Detta kapitel handlar om ungdomar som lever och verkar i två förortsområden i två av
landets större städer, och närmare bestämt ungdomarnas sätt att förhålla sig till och navigera
bland omgivningens förväntningar om dem och områdena de bor i. Områdena är två av de
urbana miljöer som under senare år varit föremål för omfattande – och mestadels negativ
– uppmärksamhet i offentlig debatt, inte minst till följd av sociala spänningar och oroligheter som bland annat har involverat ungdomar boende i områdena. Syftet är att analysera
ungdomars tolkningar av sin tillvaro och sitt identitetsskapande i förortsområdets kontext,
i relation till det omgivande samhällets förväntningar och tolkningar – om dem och om
området. Hur förhåller sig ungdomarna till och navigerar bland omgivningens förväntningar och tolkningar om dem och om området? På vilket sätt formar dessa förväntningar
och tolkningar ungdomarnas förståelse av sin tillvaro och sin tillhörighet till området – idag
och i relation till en kommande framtid?
Samtidens förhärskande berättelse om förorten är i högsta grad närvarande i ungdomars föreställningsvärldar. Den har påtagliga implikationer för ungdomars livsvillkor, möjligheter, drömmar, ambitioner, framtidsplaner och förhållningssätt gentemot samhället de
lever i. Ungdomar med olika bakgrunder kan leva i ”samma stad, men i olika världar”, som
en av ungdomarna i detta kapitel uttrycker det. Den rumsliga uppdelningen av staden
materialiserar spänningen mellan centrum och periferi, och skapar geografiska enklaver i
vilka ungdomar med olika socioekonomiska förutsättningar och bakgrunder lever sina liv.
Att vara ung och leva i förorten innebär att – med eller mot sin vilja – vara inbegripen
i denna allestädes närvarande problemberättelse, som är svår att värja sig mot, inte minst
med tanke på de massmediala berättelser som oavbrutet befäster bilden av ”förortsungdomar” som en avvikande kategori stadsbor. Som ung förortsbo är det svårt, om inte omöjligt,
att inte förhålla sig till denna dominerande berättelse. I detta kapitel riktas därför vårt analytiska intresse mot ungdomars berättelser om förorten. Vi intresserar oss särskilt för hur
ungdomar använder sina erfarenheter när de skapar mening och berättar om sig själva och
sina liv, samt hur de genom retoriska grepp positionerar sig i relation till berättelsen om
förorten som problem.
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Analysen baseras på material från två studier som båda fokuserar på ungdomars livsvillkor i två av landets större städer. Den ena studien fokuserar specifikt på ungdomar i
förortsområden och deras berättelser, medan den andra handlar om ungdomsdelaktighetens villkor där berättelser om förorten är en viktig del av det övergripande materialet. Materielat i detta kapitel består närmare bestämt av fokusgruppsintervjuer med ungdomar boende i olika förortsområden. Ungas berättelser om förorten utgör ett huvudtema i samtliga
dessa intervjuer. Ställda jämte varandra framträder en rad likheter i ungdomarnas berättelser. På ett övergripande plan interagerar berättelserna i båda studierna med den gängse bilden av förorten som en problematisk plats. I vissa fall ifrågasätts och omkullkastas omgivningens stereotyper och förenklingar, i andra fall anammas de negativa föreställningarna
och används som en del av ungdomarnas självförståelse och narrativa repertoar.
Ett fokus på ungdomars röster, perspektiv och meningsskapande är viktigt av flera skäl.
Dels innebär det ett synliggörande av individuella såväl som kollektiva livsvillkor, samt en
kunskapsproduktion som är grundad i levda erfarenheter. Ungdomstiden har tillskrivits stor
betydelse i och med att ungdomar utgör ett slags ”levande seismografer” (Lalander & Johansson 2007: 25; Furlong & Cartmel 2010), med förmågor att läsa av samtiden och ange
färdriktningen mot framtiden. Därför rymmer ungdomarnas berättelser också en i högsta
grad aktuell analys av de strukturella ramar inom vilka deras liv formas och spelas upp.
Kapitlet är upplagt enligt följande. Inledningsvis presenteras den analytiska ansats
som vägleder analysen samt det empiriska material som analysen grundas på. Med avstamp
i denna ansats presenteras därefter huvudlinjerna i vår analys av det empiriska materialet. I
det första avsnittet är fokus på ungdomarnas berättelser om samtiden och föreställningar
om den otrygga förorten, i det andra fokuserar vi på ungdomarnas berättelser om framtiden
och de olika banor inför framtiden som ungdomarna ser framför sig, med särskild inriktning
på politiskt deltagande och utbildning som medel att skapa framtiden. Avslutningsvis sätts
de huvudsakliga resultaten som presenterats in i det samtida politiska landskapet och diskuteras i relation till några av den polariserade stadens framtida utmaningar.
Analytiska utgångspunkter
För att förstå en annan människa är det viktigt att förstå hur den människan förstår sig själv
och sin värld, med andra ord, att sätta sig in i den människans perspektiv och tolkning av
verkligheten. Med avstamp i denna interaktionistiska grundprincip riktas fokus i detta kapitel mot ungdomarnas livsvärldar, tolkningar och meningsskapande.
Inom en interaktionistisk tradition förstås människan som en social varelse och individen och samhället ses som oskiljbara entiteter. Dessa utgångspunkter är av flera skäl relevanta för vårt analytiska syfte i detta kapitel. Individer formas av samhällskontexten i vilken de lever, och genom sin aktiva, tolkande natur och interaktioner med andra, formar de
samhället (Charon 2007). Med andra ord, individen blir vem hon blir i ständigt pågående
interaktionsprocesser med andra, genom vilka hon formar en föreställningsvärld och ett
medvetande om sig själv, och genom vilka hon formar andra (Cooley 2009; Mead 1967,
1977; Blumer 1998; Holstein & Gubrium 2000). Ordet interaktion syftar just på ömsesidiga,
sammanlänkade handlingar som utförs av flera människor tillsammans. Ordet refererar till
en grundläggande insikt om att människan inte kan förstås som en solitär avskild från resten
av samhället, utan snarare som en aktör som agerar i intersubjektiva sammanhang, tillsammans med andra (Joas & Knöbl 2009).
På så sätt är människan alltid inbegripen i att tolka och definiera den verklighet som
pågår runt omkring. Detta är möjligt eftersom människan är en symbolproducerande och
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symbolhanterande varelse, vilket innebär att mänskligt handlande bör förstås som symboliskt medierad interaktion – handling som orsakas av eller beror på människans användning
av symboliska system som exempelvis språk och gester (Downes & Rock 2011; Charon
2007; Joas & Knöbl 2009; Heidegren & Wästerfors 2008; Trost & Levin 2010). Ur detta
förhållande framträder berättelsen som en form av handling och meningsskapande praktik,
genom att individen hela tiden förhåller sig till det som sker runt omkring liksom till sig
själv. Norman Denzin (1984: 66) beskriver dubbla förhållningssätt som samtidigt ”en inre
värld av tankar och erfarenheter och […] en yttre värld av händelser och erfarenheter”.
Även om ett berättelseperspektiv fokuserar på den subjektiva föreställningsvärlden och
människans meningsskapande genom användande av språk, så är det viktigt att tydliggöra
att människan, erfarenheten och berättelsen ur ett interaktionistiskt perspektiv utgör sociala
fenomen:
Inga personliga upplevelser eller historier är individuella produktioner. De härrör från
större kulturella, ideologiska och historiska sammanhang (Denzin 1989: 73).

Personliga erfarenheter är alltså inte frikopplade från de sociala och kulturella ramar inom
vilka de blir till. Av detta följer att människans erfarenhet, det inre råmaterial som ger människan hennes distinkta karaktär, också är social, eftersom det är en erfarenhet av en social
värld, sprungen ur en social värld, som blivit till genom sociala interaktioner. Därför beskrev George Herbert Mead (1967: 140) människan som en i grunden ”social struktur” som
reses ur en social erfarenhet. I grunden är varje berättelse en produkt av människans inre
liv (i form av tankar och reflektioner) och erfarenheter av interaktioner med den sociala
omgivningen, processer som pågår samtidigt och som inte kan separerares från varandra.
Människan, erfarenheten och berättelsen är i detta perspektiv sociala fenomen. Som vi kommer att se i detta kapitel så blir ungdomarnas berättelser om förorten till genom ett dynamiskt samspel med rådande berättelser om förorten som en avvikande plats, med den uppsättning av problem som tillskrivs denna plats.
En viktig aspekt av ungdomarnas meningsskapande är att det inte sker enbart i relation till samtida berättelser om förorten, utan att det också omfattar förväntningar som riktas
mot en tänkt framtidshorisont. Enligt Mead (2002, 1977) skapas dåtiden alltid i relation till
ett specifikt nu, utifrån vilken individen ser tillbaka på, tolkar och konstruerar sin berättelse.
Mead menar att detta även gäller för framtiden, som också formas i nuet och blir till i ett
samspel mellan individens levda erfarenheter, nutida position och framtida förväntningar.
Framtiden är alltså en del av individens föreställningsvärld, liksom dåtiden. Med hjälp av
denna tankemodell kan berättelser förstås som vägledande handling – att människor agerar
på vissa sätt och inte på andra är alltså grundat i förväntningar, som alltid har en narrativ
form. Därför frågar vi oss hur ungdomar förhåller sig till sina möjligheter att skapa sin
framtid. I relation till vilka de är, och i relation till sin position i en samhällelig hierarki, hur
ser de på sina möjligheter att nå dit de vill? Vilka vägar framstår som möjliga eller inte –
och varför? Hur förhåller de sig till kollektiv organisering, politiskt och ideellt engagemang?
Och vad säger deras berättelser om delaktighetens villkor inför ett stundande liv som vuxna
samhällsmedborgare?
Föreställningar om framtiden är inte detsamma som rena fantasier, som inte på något
sätt hämmas av de begränsningar som finns i verkligheten (Schutz 1970). Föreställningar
om framtiden kan snarare förstås som verklighetsförankrade projektioner mot en tänkt tid,
som ännu inte är. Berättelser om framtiden har därmed, liksom berättelser om det förflutna,
med meningsskapande att göra. Det är inte ovanligt att samhället betraktar ungdomar som
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att de befinner sig i ett slags övergångsperiod, inte längre barn men ännu inte vuxna, på väg
att göra livsvägledande val som kommer att forma deras framtid. Att undersöka just ungdomars berättelser om framtiden är därför viktigt, eftersom berättelsen – förutom förmågan
att härleda förflutna erfarenheter fram till ett nu – har förmåga att organisera livet mot en
framtid (Bruner 1987). Berättelserna formar individens syn på sig själv och sitt liv, men
säger även något om hur individen tolkar sin verklighet och sina möjligheter att nå dit hon
vill. Hur individer föreställer sig den sociala verkligheten har med andra ord konsekvenser
för hur de utformar sin framtid.
Med utgångspunkt i den analytiska ansats som presenterats ovan har intervjumaterialet bearbetats och tolkats utifrån de berättelser om identitet och tillhörighet till förorten
idag såväl som i relation till en tänkt framtidshorisont. Dessa berättelser har analyserats
utifrån ungdomarnas konstruktion av mening och det sätt på vilket de genom detta meningsskapande positionerar sig själva och beskriver sin tillvaro i området. Vi har i denna
analys inte haft för avsikt att identifiera vare sig ungdomarnas ”sanna” identiteter eller den
”reella” verkligheten i området, utan avsikten har snarare varit att identifiera återkommande
mönster och motsägelsefullheter i det som ungdomarna beskriver som sant och reellt. Resultatet presenteras i två delar: en första med fokus på hur ungdomarna talar om sig själva
och sina liv i området idag, och en andra med fokus på ungdomarnas berättelser om framtiden.
Berättelser om den (o)trygga förorten
Ungdomarnas framställningar av förorten och positioneringar i relation till det omgivande
samhället sker hela tiden mot bakgrund av – eller i interaktion med – den övergripande
berättelsen om den segregerade staden. Att vara ung och leva i de urbana miljöer där studierna genomförts handlar för intervjupersonerna om att vara ung i en segregerad stad, vilket
direkt och indirekt sätter prägel på tillvaron. Ungdomarnas självbilder, resonemang om livsvillkor, möjligheter, ungdomstiden generellt och interaktioner med omgivningen, tar form
i relation till ett majoritetssamhälle som gör denna kategori av ungdomar till bärare av ett
”utanförskap”. På så sätt förhåller sig ungdomarna aktivt till föreställningar om centrum
och periferi, ett ”vi” som blir till i relation till ett ”de”. Med sina berättelser både utmanar
och bekräftar ungdomarna rådande skiljelinjer i stadsrummet.
Lejla: Man tillhör en förort, och det är där man är. Om man ska ta det kortfattat. Jag kommer
ju inte under min fritid hit till Holmeberg och hänger med några tjejer här. Det tar ju bara 20
minuter hit, men jag kommer ju inte hit på min fritid och är med folket här, utan jag håller mig
till Sjödala. Och det är ju samma sak med andra, de håller ju sig till sin förort där de bor. Även
om de bor i de finare delarna av staden, så är de ändå där eller så är de i stan. Alltså förstår du,
där man är närmast.
Kim: Man är antingen i sitt eget område, eller så är man i stan. Det finns inget annat. Alltså stan
är neutral. Det känns som att det är inga som bor i stan, alla åker till stan eller till sitt eget
område.

I det följande uppehåller vi oss vid ungdomarnas berättelser och förhållningssätt till etablerade problembeskrivningar av förorten och förortens invånare. Ungdomarnas berättelser
är ofta mångtydiga och komplexa. De både befäster gängse uppfattningar om förorten som
en problemtyngd plats, samtidigt som de aktivt utmanar och ifrågasätter denna ramberättelse.
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Motberättelser
I samtliga fokusgruppssamtal finns en övergripande berättelse, enligt vilken ungdomarna
beskriver sig själva och sina liv i förorten på ett bestämt sätt, närmare bestämt som ett hem,
en familjär och trygg plats, en plats där ungdomarna beskriver sig omhändertagna och hemmahörande. Denna berättelse om förorten som hem tar i allt väsentligt form i ett slags
ständigt motsatsförhållande till det som ungdomarna beskriver som omvärldens sätt att
beskriva och förstå förorten. Denna ömsesidiga relation mellan ungdomarnas berättelse
och omgivningens berättelser om förorten framkommer i följande sekvens, från en av fokusgruppsintervjuerna.
Intervjuare: Hur är det att bo i Sandby?
Ahmed: Det är skönt, man känner sig trygg för man är född och uppvuxen här.
Emir: Man känner alla här runtomkring.
Vedat: Alla fördomar, jag tycker det är lite överdrivet.
Intervjuare: Vad gör att ni känner er trygga?
Ahmed: Vi är som en familj här, alla känner varandra.
Intervjuare: Hur ser ni på omvärldens uppfattningar?
Emir: Alltså det kan ju hända att det händer grejer, men jag tycker det är överdrivet.
Selim: Då händer det grejer, men alltså media kryddar på.

I sekvensen ovan åskådliggörs den berättelse enligt vilken ungdomarna samstämmigt identifierar sig med Sandby, ser den som sitt hem. Ungdomarna beskriver Sandby som en trygg
plats, till skillnad från omvärldens beskrivningar av förorten som en otrygghetens plats.
Den känsla av trygghet som de uttrycker är knuten till att ungdomarna är födda och uppvuxna i området. De hör med andra ord hemma i förorten. Detta hemmahörande fångas i
sekvensen med den träffande metaforen familj. Som andra metaforer är metaforen familj
en kraftfull diskursiv resurs. Den gör det möjligt att gestalta förorten som en plats där de
boende tillhör en tät social gemenskap, en plats där alla känner varandra. Utifrån denna
metaforik positionerar sig ungdomarna – däribland Ahmed i sekvensen ovan – som del av
förortens familjegemenskap: ”Vi är som en familj här”.
Men den samstämmiga berättelsen om Sandby som trygg är inte helt utan friktioner.
Området beskrivs nämligen som både tryggt och inte fullt lika tryggt. Samtidigt påtalar
nämligen ungdomarna att det visst ”händer grejer” även i denna trygga miljö. Men i de fall
där det enligt ungdomarna ”händer grejer” så förstoras det, inte minst av media. Beskrivningen av förorten som en otrygg plats är i mångt och mycket överdriven. Den berättelse
enligt vilken Sandby beskrivs som en trygg familjegemenskap är med andra ord formad
utifrån en omgivande berättelse om förorten, som ungdomarna använder som en diskursiv
resurs i sitt eget berättande om världen.
En tematik som ständigt återkommer i intervjuerna är medias roll när det gäller att
skapa förorten som otrygg plats i stadens periferi.
Dimen: Alltså, när jag tittar på tv, alltså media så förklarar de Sandby i sig som ett ghetto…
det är verkligen hemskt… de tar de här bilderna och tar foton och filmar den sunkigaste
platsen, alla har sunkiga platser överallt i hela Sverige, men om de verkligen kommer och
verkligen tittar i Sandby, i Sandbys skolor, områden, överallt, då ser de att det är liksom inte
gäng som förstör, det är liksom inte så, det finns överallt. Jag kan inte förneka att det absolut
inte finns i Sandby, för det gör det, men jag tycker att det är en underbar plats, såsom många
andra ställen i Staden och i Sverige.
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Återigen framträder en motsägelsefull bild av Sandby – och återigen fungerar omgivningens
och framför allt medias beskrivningar som en diskursiv resurs som används för att gestalta
den trygga förorten. För Dimen är Sandby en ”underbar plats”, som inte alls överensstämmer med den bild som exempelvis målas upp i media, ”som ett ghetto”. Visst förekommer
det oroligheter också i Sandby, men inte alls i den omfattningen som beskrivs i media.
I omgivningens ögon förstås Sandby som en otrygg och annorlunda plats, men Dimen beskriver Sandby snarare som helt normal. Denna omkastning görs möjlig genom två
diskursiva resurser. Den ena är jämförelsen: ”alla har sunkiga platser överallt i hela Sverige”
och ”såsom många andra ställen i Staden och i Sverige”. Den andra är den egna erfarenheten av att röra sig på olika platser i Staden: ”Jag brukar hänga i Stadens centrum, för jag
har många kompisar där. Men saken är den att jag inte känner mig lika trygg som jag gör
här i Sandby”.
Argumentationslinjen går igen hos Siana, som också hon framhåller att det finns ett
glapp mellan förorten som verklig plats och omgivningens fantasier om förorten:
Det är så var man än går. I varje land finns det någon förort som är utsatt, som är allmänt,
åk inte dit, det är farlig… det är bara skitsnack. Det är mer mord i stan än vad det är här…
Alltså, jag tror inte de är medvetna om det, men de skadar oss egentligen.

Siana inte bara konstaterar att omgivningens föreställningar är felaktiga. Hon är påtagligt
upprörd och motsäger dem. De är ”bara skitsnack”. Enligt henne är det till och med mer
otryggt på andra platser. Sandby beskrivs – återigen – inte som annorlunda, utan precis lika
problematisk som andra områden. Återigen fungerar jämförelsen som diskursiv resurs.
”Det är mer mord i stan”, som Siana säger. För Siana handlar frågan dock inte bara om
tillvaron i Sandby – hon jämför även Sandby med förorter i andra länder: varje land har
nämligen sina egna förorter, det vill säga områden som pekas ut som särskilt farliga. I citatet
understryker Siana dessutom att omgivningens föreställningar om den otrygga förorten inte
bara handlar om ord, en tankegång som också återkommer i intervjuerna. Dessa föreställningar har även en rad högst påtagliga konsekvenser för dem som bor i området: ”de skadar
oss”.
I intervjuerna underbyggs denna tankegång med hänvisning till en rad personliga, vardagliga erfarenheter. Myner ger exempelvis några konkreta exempel på vilka slags konsekvenser som omgivningens föreställningar om den otrygga förorten kan ha.
Alltså det påverkas om du kollar till exempel om man ska köpa en bil och du ser försäkringen
hur den är. De kollar när du får jobb, de kollar mycket var du är bosatt. Allt blir dyrare på
grund av fördomarna.

I en rad vardagliga situationer har hemmahörandet konsekvenser. Den sammantagna konsekvensen är – såsom det framträder i Myners beskrivning – tydlig: det är på olika sätt
dyrare och svårare att bo i Sandby än på andra platser. Hur det kommer sig att detta sker
framstår dock som otydligt i Myners resonemang. Bakom dessa processer kan vi urskilja ett
diffust ”de”, som inte närmare definieras. För ungdomarna framstår det som självklart vilka
”de” är. Det behöver inte artikuleras. Det tillhör ungdomarnas sunda förnuft.
Några av ungdomarna upplever att de i möten med omgivningen kontinuerligt tillskrivs egenskaper och identiteter som på ett inte sällan fördomsfullt sätt antas härstamma
från platsen där de bor. Ungdomarna upplever att de inte definieras utifrån sina handlingar
och intressen, utan med referens till kollektiva stereotyper med svag verklighetsförankring.
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Att ständigt bli förstådd mot bakgrund av en uppsättning fördomar knutna till förorten
som plats är demoraliserande för den egna självbilden. Att bli misstänkliggjord och utmanad, vilket oftast är en fråga om subtila processer som äger rum i vardagliga interaktioner
snarare än direkta konfrontationer, är en erfarenhet många av ungdomarna delar. Sanna
berättar:
Ja, jag upplever också segregeringen varje dag. Ja, att man … det är ett väldigt uppdelat samhälle, och att man … Helst ska man liksom identifiera sig med någonting. Till exempel jag
kommer ju från Livhamn liksom, och det är alltid … Och när jag säger var jag kommer i från
så har de alltid förutfattade meningar om hur jag ska vara. Och det kanske inte … Det kanske
är förvånande att jag […] pluggar på universitet och så där. För det kanske inte är den bilden
de har av mitt område just. Så det är ju konstigt att var man råkar bo ska ha någonting med
ens identitet att göra.

I det dagliga livet har omgivningens förväntningar en rad konkreta implikationer, inte minst
när ungdomarna rör sig i andra delar av staden. I följande sekvens från en av fokusgruppsintervjuerna illustreras denna tematik ytterligare:
Intervjuare: Hur känns det att vara på platser som ni vanligtvis inte vistas på? Hur känns det
för er?
Siana: Man känner inte sig hemma.
Younes: Det är inte tryggt.
Hamid: Nej.
Intervjuare: Hur blir ni bemötta?
Hamid: Stelt.
Siana: Det är jättestelt. Jag åkte till en finare stadsdel… på bussen, du vet jag var mig själv
och redan där börjar folk kolla annorlunda på mig och vad gör hon på ett sådant här ställe?
Man känner sig inte trygg. Här bryr sig INGEN vad du har på dig, så det är så där.
Hamid: Ja, det är också en stor del vad du har på dig, alltså vilka kläder du har på dig och så,
så det är som Siana säger, de kollar alltid.
Siana: De dömer dig på förhand. De vet inte ens vad du heter i efternamn och de dömer dig.
Hamid: När du går på klubb eller något sådant i stan… det är alltid så här, ah, men ser du
bra ut, då kommer du in. Har du någonting annat, blatteaktigt, då kommer du aldrig komma
in. Det är alltid så.
Younes: Det är precis som de säger, man känner sig utanför helt enkelt. Man vill inte vara en
del av det egentligen.
Siana: Och sedan finns det också de här som försöker göra allt för att passa in i samhället.
Övriga: Aa…
Siana: Alltså typ en blattebrud härifrån, som verkligen gör allt för att passa in verkligen allt,
trendigt uteställe och käka hit, börja gymnasiet i stan och försöker bli som dem, snobbarna,
så du vet, det är jättemånga som försöker, men det hjälper inte.

Med hjälp av jämförelser och egna erfarenheter beskriver ungdomarna i denna sekvens
återigen Sandby som en trygg plats, i kontrast mot en otrygg omvärld, där de inte hör
hemma, på samma sätt som de gör i Sandby. Med utgångspunkt i tidigare erfarenheter beskriver de hur de inte känner sig hemma när de rör sig i andra områden: ”man känner sig
utanför helt enkelt”, som Younes säger. De upplever sig som avvikande, i sitt sätt att klä
sig, sitt utseende, sitt sätt att tala och bete sig. Av världen utanför Sandby positioneras de
som avvikande.

147

Denna position beskrivs i denna sekvens med hjälp av ordet ”blatte”, ett vanligtvis
starkt nedsättande ord, men som av ungdomarna används som en diskursiv resurs för att
beskriva sig själva. Exakt vad som åsyftas med just detta ordval framkommer inte riktigt.
Det tycks snarare tas för givet som någonting självklart bland ungdomarna. Att vara ”blatte”
är att tillhöra förorten, alltså att ses som ”annorlunda”. ”Blatte” blir härmed en diskursiv
resurs som gör det möjligt att åskådliggöra omgivande diskurser om förorten som ”annorlunda” och om ungdomarna som ”dömda på förhand”. Utifrån den beskrivning som
görs tycks det inte spela någon roll hur ungdomarna beter sig. De kan försöka anpassa sig,
bli som dem, ”snobbarna”, ”men det hjälper inte”, de blir ändå betraktade som Dem. Omvänt beskriver ungdomarna omgivningen på ett snarlikt sätt, som ett singulärt och homogent kollektiv: De.
Narrativ appropriering: Förorten som farlig plats
Motsägelsefullheten i ungdomarnas berättelser om förorten som en både trygg och otrygg
plats framträder ännu tydligare i följande intervjuexcerpt, i vilket en grupp ungdomar diskuterar hur det är att vara ung och leva i ett segregerat stadslandskap. I följande sekvens
skapar ungdomarna förståelse kring den otrygga förorten inte i huvudsak gentemot omgivningens dominerande berättelse, utan i relation till andra förortsområden och förortsungdomar, som blott i egenskap av att de hör hemma på en viss plats per automatik görs till
motståndare och rivaler. Sekvensen tar avstamp i en diskussion som aktualiserar konflikter
och rivaliteten som intervjudeltagarna menar präglar relationerna mellan ungdomar i förorter och olika stadsdelar.
Lejla: Det är en cup som vi ska ha. Och det är en fotbollscup, där alla får vara med, spela
fotboll, vinna priser, sånt. Man medverkar i cupen som vi fixar. Och cupen går ut på att
områdena inte ska ha en dålig syn på varandra, utan man ska förbättra synen, typ Holmeberg
och Sjödala. Alltså vi i Sjödala kollar inte jättebra på Holmeberg, utan vi tycker typ att Holmeberg är dåligt och så. Holmebergsbarnen tycker ju samma sak om Sjödala. Man ska förbättra
och bara typ umgås och sånt.
Intervjuare: Så att man får chans att träffas?
Ismar: Man kan säga kort att det händer oftast just när Holmebergsskolor möter Sjödalasko
lor.
Lejla: Då är det typ lite kaos och konflikter och så.
Ismar: Det är kaos, folk bråkar, och konflikter, och allt det där. […] Här i Holmeberg är det
ingen av oss som vågar åka till Sjödala själva. Förstår du vad jag menar? Så vet de att jag
kommer från Holmeberg, alltså att någon kommer från Holmeberg…
Lejla: Alltså, ”om du kommer från Holmeberg, vad gör du i Sjödala?” Om jag är här i Holmeberg, och jag är Sjödalabarn, då kommer de tänka ”Vad gör du här?”, och så ”Vem fan är
du?”
Intervjuare: Men du bor i Sjödala?
Lejla: Ja, jag bor i Sjödala.
Intervjuare: Och detta tycker ni då inte är så bra misstänker jag, eftersom ni... Kan man kalla
det för rivalitet? Alltså mellan? Är det Holmeberg och Sjödala, bara?
Lejla: Nej det finns ju Fagerberg, och...
Ismar: Myberg och Lindarp till exempel.
Lejla: Dalstorp. Livhamn. Det är typ alla förorter.
Kim: Och även liksom att få med alla egentligen också, att hela staden liksom får en bättre
syn, att man ska känna att man kan åka utan att det liksom...
Lejla: En trygghet.
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Bilden av förorten som en otrygg plats framträder i denna sekvens som en konsekvens av
rivalitet och konflikter mellan ungdomar från olika delar av staden. Att ungdomar bor i
olika områden framträder i samtalet som en tillräcklig anledning till rivalitet. Upprinnelsen
till fotbollsturneringen som är menad att föra de rivaliserande ungdomarna samman kopplas till en problembeskrivning som bottnar i en ”dålig syn” (i bemärkelsen fördomar) förorternas unga har om varandra. Som Lejla säger, ”vi i Sjödala kollar inte jättebra på Holmeberg, utan vi tycker typ att Holmeberg är dåligt och så. Holmebergsbarnen tycker ju samma
sak om Sjödala”. Rivaliteten mellan förortsområdena konkretiseras med exemplet Holmeberg-Sjödala: kaos och konflikter ”händer oftast just när Holmebergsskolor möter
Sjödalaskolor”, som Ismar säger. I den samskapade berättelsen gestaltas förortsområden
(exemplifierade genom Holmeberg och Sjödala) som otrygga för ungdomar som inte är
hemmahörande där. Det är drastiska formuleringar, ”Här i Holmeberg är det ingen av oss
som vågar åka till Sjödala själva”, som Ismar säger – att befinna sig i fel förort tycks leda till
att man blir automatiskt misstänkliggjord och ifrågasatt; ”Vad gör du här” […] ”Vem fan
är du?”, som Lejla uttrycker det. Fördomarna är med andra ord relationella och allmänt
spridda. ”Vi gillar inte dem, de gillar inte oss” – är den övergripande logiken här – en problembeskrivning som inte får någon vidare förklaring, utan tas som ett naturligt konstaterande och utgångspunkt för organiseringen av fotbollsturneringen vars syfte är att motarbeta konflikter och fördomar och föra ungdomar samman.
Samtidigt, i sitt sätt att resonera, gör ungdomarna en tydlig åtskillnad mellan den egna
förorten (en trygg plats) och andra förorter som skildras som otrygga.
Ismar: Jag har själv varit i Livhamn. Torget är helt tomt, och man känner sig inte trygg. För
det har skett skjutningar […] Ni kanske vet […] den grejen. Ja det känns otryggt.
Lejla: Att vara där själv, nej jag är inte hemma typ. Och sen när man är i sin egna förort, så
känner jag alla här. Det är tryggt, jag kan gå vart jag vill, hur sent jag vill, ja typ det. Man har
en mer säkerhet och trygghet, om man säger så.

Här återkommer ungdomarna till beskrivningen av den egna förorten som en trygg plats,
en känsla av hemmahörande och ett slags naturlig koppling till området i vilket de vuxit
upp. Viktigt att notera är att tryggheten är knuten till just det egna området, och inte till
”förorten” som ett slags diffus storhet. Följaktligen är det så att känslor av trygghet och
otrygghet påverkar ungdomarnas rörelsemönster i Staden. I intervjuerna gestaltas därför
den segregerade Staden som ett landskap bestående av angränsande isolat som i övrigt inte
har mycket med varandra att göra. När intervjudeltagarna i denna fokusgrupp fördjupar
berättelsen om ”konfliktfulla relationer” framträder Stadens förorter som synnerligen
mörka, otrygga och urspårade platser.
Intervjuare: Varför är det så här? Har det varit så här så länge ni kan minnas? Eller har det
ändrats?
Lejla: Det har väl blivit värre.
Ismar: Det har blivit värre på grund av skjutningarna som har varit runt omkring i förorten,
här i Holmeberg till exempel, i Sjödala, eller i Livhamn till exempel. Skjutningarna har påverkat ganska många, alla är rädda. Alla har förlorat söner, alla har förlorat nära och kära.
Intervjuare: Så man tänker att det får gälla för alla som kommer från det området.
Lejla: Det är alltid... även om det inte är en bror man har förlorat så är det en nära person.
Det kan vara din väns bror eller syster eller så. Det är alltid någon man förlorar när det gäller
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sådant här. Så det är därför man typ vill ändra på perspektiven och hur man ser på alla de
här förorterna.
Intervjuare: Jag tänker att oftast så är det ju att man tänker de här skjutningarna så tänker
man att det är de som har varit med i gäng och så, men det här som ni berättar så gäller det
hela… Det var någon i Sjödala som gjorde något mot någon i Holmeberg. Då blir det som
att folk… man tar med sig den konflikten på något sätt.
Ismar: Precis.
Lejla: Man lämnar det inte bakom sig, utan man tänker att ”den här gjorde så här”.

Rivaliteten mellan ungdomar i förorterna görs här till en del av en större ramberättelse med
en hela tiden eskalerande dramaturgi: problemen blir bara värre. Skjutningar som varit ”omkring i förorten” är vad som drivit på den växande oron. Intressant här är att ”skjutningar”
smälts retoriskt samman med ”förorten”; den gängse bilden av skjutningar som ett förortsproblem blir därmed bekräftad. Noterbart är att de konfliktfulla relationerna i den föregående sekvensen förklaras genom en skarp gränsdragning och åtskillnad mellan olika förortsområden, medan det i denna sekvens, i talet om skjutningar, ”förorten” används som
ett samlande ord för områden som präglas av liknande problematik. ”Förorten” som narrativ resurs används både för att karaktärisera ett specifikt område tydligt avgränsat från
andra, och i en mer symbolisk mening, som en generell kategori i vilken platser (Holmeberg,
Sjödala och Livhamn som ovan) som antas dela (problembärande) kännetecken förs samman.
”Skjutningarna har påverkat ganska många, alla är rädda. Alla har förlorat söner, alla
har förlorat nära och kära”, säger Ismar, och levandegör återigen sin beskrivning med metaforen ”familj”, som ger bilden av förortsbor som en sammanhörande grupp människor.
Enligt samma logik – våldet, som direkt drabbar fåtal individer, drabbar i själva verket ”alla”
förortsbor, och påverkar i förlängningen relationerna mellan ungdomar. Lejlas resonemang
är i linje med Ismars, ”det är alltid någon man förlorar när det gäller sådant här”, säger hon.
Jämsides ungdoms- och förortsrivaliteten framträder här samtidigt en berättelse om gemenskap och sammanhållning – våldsamma händelser påverkar ”alla” förortsbor. Specifika incidenter görs därmed till generella problem, till ”förortsproblem”. Våld och skjutningar
görs till en angelägenhet för hela förorten. På så vis bekräftas den gängse bilden av förorten
som en farlig och otrygg plats. Och konflikterna fortsätter leva, ”man lämnar det inte
bakom sig” som Lejla säger, utan konflikter görs till angelägenheter som fungerar som bakgrund till nya handlingar.
Att leva i förorten är enligt denna logik som att vara en del av en familj som lever i
otrygghet och turbulens. Otryggheten är självorsakad och kommer inifrån – den blir inte
till genom relationer med det omgivande samhället, utan den är snarare en konsekvens av
konflikter mellan förortsbor. Otryggheten (som uppstår på grund av kriminalitet) är på så
sätt ett resultat av individ- och grupprelationer: strukturella analyser, där relationen till det
”välfungerande” samhället ”där ute” impliceras i förklaringsmodellen, lyser med sin frånvaro. Samtidigt, i exempelvis Lejlas utsaga, finns det också något som visst implicerar omgivningen i berättelsen, när hon säger ”det är därför man typ vill ändra på perspektiven och
hur man ser på alla de här förorterna”. Det kan tolkas som att syftet med fotbollsturneringen är att förändra allmänhetens negativa sätt att se på förorterna. Ställd jämte Emirs
utsaga om medias negativa förståelse av förorten som överdriven är Lejlas resonemang
snarare i samklang med allmänhetens uppfattning om förorten som en på flera sätt problematisk och ”vild” plats. Detta huvudspår fördjupas ytterligare i följande sekvens, som handlar om fördomar.
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Ismar: Ska du kunna jämföra med en som bor i Holmeberg med en som bor i Sjödala, vi kan
vara så här nära kompisar, men kommer det en tredje person från Livhamn, då blir det två
mot en. För den personen hatar den, och den personen hatar den. Förstår du vad jag menar?
Livhamnsbarn har alltid varit den envisa, de mest djur…
Lejla: Alltså de är värre än Holmeberg och Sjödalabarn tillsammans. Livhamnsbarn är de
som är mest hatade, om man säger så.
Ismar: Precis.
Lejla: För Holmebergsbarn och Sjödala, vi kan ändå komma överens. Kolla vi sitter ju här
med varandra och har det lugnt, fast om Livhamnsbarn skulle vara här då skulle det typ vara
något helt annat kanske.
Intervjuare: Men vilka är Livhamnsbarn? Det bor ju väldigt många barn i Livhamn. Vilka
syftar ni på?
Lejla: Man syftar typ på dem som är femton…
Ismar: Femton och uppåt.
Lejla: Till tjugo, typ, eller så. Äldre, de som typ är så… orten… alltså såna barn som typ leker
att de vaktar orten. De är stora i orten, de bär… Ja, allt sånt. Allt sådant som förekommer i
en ort typ så.
Ismar: Det sker droghandel framför människors ögon. Det är ingen som lägger märke till
det, till exempel. Och de här skjutningarna har hänt på grund av droghandel.

I denna sekvens ser vi alltså hur bilden av förorten som en avvikande plats reproduceras av
ungdomarna själva. Här anammar de den övergripande ramberättelsen om förortens problem, och en motsägelsefullhet träder fram: på ett plan kritiserar ungdomarna de uppfattningar som omgivningen har av unga i förorten, vilket är själva anledningen till organiseringen av fotbollsturneringen vars syfte är att skapa samhörighet mellan förorter och ändra
samhällets bild av ungdomar som problem – samtidigt som de alltså anammar och bekräftar
generaliseringar de kritiserar. I samtalet mellan Ismar och Lejla upprättas självklara dikotomier mellan exempelvis ”Sjödalabarn” och ”Livhamnsbarn”, ungdomar som, givet området
de bor i, helt enkelt inte fungerar tillsammans. ”Livhamnsbarn är de som är mest hatade”,
konstaterar Lejla, och får medhåll från Ismar. Meningsskapandet i interaktionen rör sig på
en generell och spekulativ nivå, där alla ”Livhamnsbarn” placeras i samma kategori och i
relation till intervjusammanhanget görs till avvikande. När intervjuaren frågar vilka som
åsyftas med ”Livhamnsbarn” synliggörs resonemangens generaliserande och spekulativa
natur – det till synes självklara saknar plötsligt ett konkret svar, i själva verket är det inte alls
uppenbart vilka ’barn’ som är problemet eller vilka ”Livhamnsbarn” överhuvudtaget är.
”Man syftar typ på dem som är femton”, säger Lejla prövande. ”Femton och uppåt”, fyller
Ismar i, ”till tjugo, typ, eller så”, säger Lejla, ”äldre, de som typ är så… orten… alltså såna
barn som typ leker att de vaktar orten […] Allt sådant som förekommer i en ort typ så”.
Ismar aktualiserar också ”droghandel” som sker ”framför människors ögon”, och ”skjutningarna” som ”har hänt på grund av droghandel”. Resonemangen ligger i linje med generella beskrivningar av den otrygga och våldsamma förorten. I sekvensen synliggörs hur ungdomarnas självbilder blir till i samspel med samhällets förståelse av dem. Paradoxalt nog
bekräftas och återskapas på så sätt de fördomar och generaliseringar som ungdomarna menar är problemet bakom rivaliteten mellan stadens ungdomar och som de vill bekämpa.
Samtidigt är förklaringar till rådande missförhållanden grundade i ojämlika levnadsvillkor och omgivningens stereotypa uppfattningar om förorten som en plats bortom ordning, relativt frånvarande i ungdomarnas berättelser. Det finns dock undantag i intervjumaterialet där förståelsen till problemets orsaker förhandlas fram mellan intervjudeltagarna
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och där analysen rör sig från en relationell nivå till en mer övergripande nivå, som sätter
fokus på ojämlika levnadsvillkor i den segregerade staden.
Kim: Det hela grundar sig kanske på fördomar om hur vissa personer är, och konflikter. Det
hela grundar sig egentligen på tror jag, själva segregationen tror jag från början… att vissa
områden där alla bor i stora hus som kostar hur mycket som helst. Och så har man vissa
områden som är…
Lejla: Sämre och fulare.
Kim: Ja, exakt. Och så, att allting delas upp.
Lejla: Att man ser på de fina, typ fina barnen som typ är… och de som är förortsbarn och
så. Att man har två olika bilder av exakt samma förort. Eller de som typ hänger med varandra
eller så.
Kim: Sen Staden är ju väldigt så… det är ju jobbigt att ta sig. Jag från Myberg som ändå inte
är så liksom långt bort från Holmeberg egentligen, om jag ska åka hit så tar det liksom […]
minuter liksom. Det är helt galet. Och det som händer är att när vi bara naturligt har lite
fördomar och så sedan kan jag inte åka hit och hänga på fritidsgård i en timme, för då tar det
[…] timmar att åka fram och tillbaka. Då gör det ju att de där fördomarna kan inte dödas.
Lejla: Man slösar ju tid på att, det tar ju en timme att bara åka hit. En timme borttappad tid.
Han hänger säkert på någon fritidsgård där han bor, så som vi hänger på en fritidsgård där
vi bor. Helt normalt.
Kim: När man sedan får de här fördomarna, så blir det ju som en ond cirkel som främjar sig
själv liksom. Som gör att det blir bara mer och mer fördomar. När nån gör något, så gör den
andra något ännu större. Så till sist så har det liksom blivit att nån har råkat stampa någon på
foten, så har det blivit ett bråk över områdesgränserna liksom.
Intervjuare: I det här, segregation och fördomar som ni pratar om, är det det största problemet som möter unga människor i Staden idag? Eller, hur tänker ni?
Lejla: Ja, det är det.
Ismar: Ja, det är det.
Lejla: För det är det som påverkar mest liksom. Det är allt det som händer, det är det som
påverkar mest.
Ismar: Holmebergsbarn känner sig trygga med varandra, Sjödalabarn känner sig trygga med
varandra. Alltså kommer någon utanför, alltså som helt utanför, som ingen av parterna känner, bara vill skaffa problem, det blir bara kalabalik.

Inledningsvis bekräftar Kim den tematik som aktualiserades av Ismar och Lejla i föregående
sekvens, nämligen att rivaliteten och konflikterna visst grundar sig i fördomar som ungdomar har om varandra. Därefter lyfter han problemets orsaker en nivå och ger dem också en
strukturell förankring: ”Det hela grundar sig egentligen på tror jag, själva segregationen tror
jag från början… att vissa områden där alla bor i stora hus som kostar hur mycket som
helst”. Här ser vi hur den övergripande berättelsen om den delade staden görs närvarande
i ungdomarnas resonemang. Vad Kim aktualiserar i sitt sätt att resonera är också segregationens ekonomiska dimension, när han talar om ”områden där alla bor i stora hus som
kostar hur mycket som helst”. Till skillnad från dessa områden finns det andra områden
som är ”sämre och fulare”, som Lejla säger. I ungdomarnas berättelse framträder här spänningen mellan centrum och periferi, innerstad och förort, mycket resurser och lite. Och
denna skiktade stadsbild är fördomarnas, konflikternas och otrygghetens egentliga grund.
Lejlas distinktion mellan ”fina barn” och ”förortsbarn” är ett talande exempel på en till
synes självklar kategorisering där det är uppenbart vilka ungdomar som hör till vilken kategori och vad exakt det är som skiljer dem åt.
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Ur ungdomarnas perspektiv är segregationens rumsliga dimension också kopplad till
stadens kollektivtrafik. Staden är helt enkelt för stor, och det tar för lång tid för ungdomar
från olika delar av staden att åka till varandra, om de nu skulle vilja göra det. De fysiska
avstånden skapar i sin tur symboliska avstånd mellan grupper av ungdomar – det materiella
och symboliska hänger på så sätt samman i upprätthållandet av gränser och föreställningar
kring ”vi och dem”. Enligt Kim uppstår ur denna situation en kedja av negativa konsekvenser, eller ”en ond cirkel som främjar sig själv”, med hans ord. På grund av dels logistiska
skäl kan fördomar och fiendskapen som finns mellan grupper av unga i olika områden
sålunda ”inte dödas”. Unga hänger helt enkelt där de bor, vilket är, som Lejla säger, ”helt
normalt”. Det finns alltså övergripande faktorer som håller grupper av ungdomar separerade, och som en logisk följd av att ungdomar inte socialiserar med varandra växer existerande fördomar av egen kraft och kan så småningom leda till ”bråk över områdesgränserna”, som Kim säger. Återigen blir tryggheten en fråga om territoriell tillhörighet:
”Holmebergsbarn känner sig trygga med varandra, Sjödalabarn känner sig trygga med
varandra”, som Ismar formulerar det.
Drömmar om framtiden
Vi har hittills uppehållit oss vid ungdomarnas berättelser om sig själva och sin tillvaro i
förorten idag, samt hur ungdomarna i dessa skildringar framträder i en position som avvikande och utanför. Men analysen har också frilagt utsagor som bekräftar och reproducerar
omgivningens föreställningar om förorten som en problematisk plats. Utifrån dessa specifika berättelser om hur samtiden kan förstås – vilka olika sätt att tänka kring och gestalta
framtiden är det som framträder i ungdomarnas berättelser? Liksom när det gäller ungdomarnas berättande om samtiden så präglas deras berättande om framtiden också av komplexitet. Samtidigt, eftersom ungdomarna upplever att de av omgivningen positioneras som
avvikande och utanför (en positionering som de delvis själva också anammar), skapar de i
detta avsnitt en samstämmig berättelse med huvudfokus på behovet av att i framtiden
kämpa och stå upp för sig själva. Bland ungdomarna artikuleras därmed en stark vilja att på
olika sätt utmana omvärldens föreställningar om dem och om förorten de bor i. I det följande presenterar vi tre huvudsakliga sätt som ungdomarna talar om framtiden på, och de
scenarier som de uppfattar som möjliga vägar mot ett vuxenliv.
”Man lyckas om man vill” – om tro, hopp och vilja
I ungdomarnas berättelser om framtiden finns en genomgående, stark vilja att förändra
rådande villkor och föreställningar – att inte ge upp inför alla de svårigheter och utmaningar
som ungdomarna säger sig stå inför. Viljan att åstadkomma förändring framkommer tydligt
i följande sekvens, från en av intervjuerna:
Siana: Alltså det skadar oss men det gör oss starkare, det är väl typ, what doesn’t kill you
makes you stronger, typ så. Det är ju det. Vi är ju unga alltså, vi ser det, här vi vet.
Hamid: Alltså vi har framtid.
Siana: Precis, det är det, jag vet inte hur jag ska förklara, men vi kan ändra på det vi kommer
ändra på det vi ska ändra på det och vi är på väg att ändra på det, det är inte så att vi inte har
börjat, vi har börjat för länge sen hehe, men alltså det handlar om att verkligen sätta ner foten
och visa det är så här, du vet vi måste visa oss starka, men ni kan inte påverka oss egentligen.

När Siana och Hamid talar om framtiden så görs återigen en åtskillnad mellan ”vi” och
”de”. Ett stort ansvar läggs på ”vi”, det vill säga ungdomar i Sandby. Siana understryker att
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detta ”vi” måste ”sätta ner foten” och ”visa oss starka”. I sekvensen gestaltas ett slags dialog
mellan Siana och Hamid som språkrör för förortens ungdomar och ett outtalat ”dem”.
Båda frammanar en känsla av solidaritet och samhörighet bland ”oss” – i relation till ett
tänkt ”dem”. Vilka dessa ”de” är framgår egentligen inte, men det framgår tydligt att ”ni
kan inte påverka oss egentligen”, som Siana säger. Det är, framhåller Hamid, ungdomarna
som är framtiden, som stakar ut framtiden. Siana och Hamid ger uttryck för en stark tilltro
till att Sandbys ungdomar kan och kommer att åstadkomma förändring – ”vi kan… vi kommer… vi ska”. Framtiden har, såsom Sinana uttrycker det, i någon mening redan kommit,
eftersom förändringar redan har påbörjats: ”vi har börjat för länge sen”.
I ungdomarnas berättelser om framtiden finns ett återkommande konstaterande om
att de kan förvänta sig större svårigheter och utmaningar än många andra, just på grund av
vilka de är och var de bor, det vill säga på grund av sin tillhörighet och sitt hemmahörande
i förorten. Denna beskrivning av framtiden och vad den förväntas ge är dock varken entydig
eller hopplös, utan den rymmer både krassa beskrivningar av svårigheter och förhoppningar
om förändring och möjligheter.
Mara: Jag är en kvinna från Thailand, har inte svenskt efternamn, få kan uttala mitt efternamn
och ingen kan stava det, jo några men, haha, men i alla fall så är jag från arbetarklass vilket
jag ser, visst några kämpar för jämställdhet och för jämlikhet att invandare ska ha samma
möjlighet och några kämpar för liksom klasserna, men jag befinner mig lägst i alla de tre
kategorierna… jag är lite rädd för framtiden, om det är tusen sökande, jag är en av dem, hur
långt kommer jag komma? Det är lite, det kan ju se lite mörkt ut, men jag hoppas att det blir
bättre. Om man lever med den drömmen så att det finns fortfarande en chans.

Mara beskriver framtiden som både skrämmande och hoppfull. Den är inte antingen eller
utan både och. Mara positionerar sig själv som ”kvinna från Thailand” och ”arbetarklass”,
som ”lägst i alla de tre kategorierna”. För henne, som befinner sig i denna utsatta position,
kan framtiden te sig mörk. Villkoren kommer för henne att vara svåra och svåra att förändra, men inte omöjliga: ”det kan ju se lite mörkt ut”, som hon säger. Det som ändå gör
framtiden hoppfull är att det fortfarande finns en chans. Det gäller att hoppas, och att vilja:
”jag hoppas att det blir bättre. Om man lever med den drömmen så att det finns fortfarande
en chans”.
En snarlik, mångbottnad beskrivning av framtiden framträder också i samtalet mellan
Siana och Younes.
Siana: Det kommer vara uppdelat hela tiden, vart man än går, vart man än är så är det uppdelat, så jag tror inte, jag vill inte låta negativ, men det kommer alltid finnas kvar känns det
som för, jag vet inte den här uppdelningen finns för en anledning men jag vet inte vad det är
för en anledning, det är någonting mystiskt.
Younes: Personligen så tror jag faktiskt det blir svårare för oss som bor här att lyckas det blir
svårare men det betyder inte att vi kommer ge upp vi kommer fortsätta, det beror på också
vilken bransch man funderar att ta sin utbildning till om man ska bli någon ingenjör och
någon från den rika delen av Stan söker jobbet och någon härifrån söker jobbet, så tror jag
självklart att det blir mycket svårare för oss att få det. Men det beror på vad man kollar efter
också vart man bor vad man har jobbat med tidigare så har man inte jobbat med någonting
tidigare haha, vilka språk man pratar, hur man ser ut, nuförtiden vill de se en bild i ditt cv
också jag tror det kommer försvåra faktiskt, så jag upplever inte någon slags rättvisa i det om
man säger så.
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Intervjuare: Är man som boende här medveten om det här, alltså att det är på olika villkor
som man konkurrerar?
Younes: Jag tror faktiskt det är så att alla redan vet om det och de som väljer att ta den vägen
är villiga att offra ännu mer, de andra ger upp och väljer en annan väg där det är enklare, men
det beror på som jag sa vilken bransch det är. Den bransch jag vill ta är lärarbranschen och
där finns det hur mycket jobb som helst, men det beror på vilken bransch man väljer. Så det
finns alltid hinder och jag tror det är fler hinder för oss, men man lyckas om man vill.

Beskrivningen av framtiden är återigen motsägelsefull. Å ena sidan kommer villkoren sannolikt att vara svåra. Uppdelningen i staden och mellan människor lär bestå. De orättvisor
som kan skönjas idag kommer att finnas även imorgon. Dessa villkor beskrivs som så givna
och självklara att de knappast behöver diskuteras: ”det är så att alla redan vet om det”.
Varför situationen ser ut som den gör har dock ungdomarna svårt att ge något bra svar på.
Det finns inga krafter som kan hållas ansvariga, ingen logik som går att begripa – ”det är
någonting mystiskt”, som Siana uttrycker saken. Vad det nu än må vara som orsakar dessa
ojämlikheter så ger framtiden, å andra sidan, möjligheter. Framtiden må vara oviss och svår,
men det finns ändå en stark tilltro till att förändring är möjlig och att förändring kommer
att äga rum. För att åstadkomma förändring handlar det om att vilja och offra ännu mer:
”man lyckas om man vill”, som Younes säger.
”Det handlar om att engagera sig” – om politiskt och ideellt engagemang
Frågan är då hur ungdomarna tänker sig att dessa förändringar ska komma till stånd och
hur framtiden konkret ska stakas ut. Liksom berättelserna om tillvaron i förorten idag bär
ungdomarnas berättelser om framtiden för förorten på flera delvis motsägelsefulla inslag.
Bland ungdomarna beskrivs kollektivt engagemang, politiskt och ideellt, som ett viktigt medel för att åstadkomma förändringar och forma framtiden. Sättet att tala om kollektivt engagemang är emellertid inte entydigt.
I en av intervjuerna åskådliggörs en närmast konfliktfylld hållning till kollektivt engagemang. Bland ungdomarna framträder inledningsvis en starkt skeptisk grundhållning till
politik och politiskt engagemang.
Intervjuare: Tänker ni någon gång på politik?
Jonathan: Alltså, jag hatar politik.
Övriga: Hahaha.
Terry: Det där jag har inget med det att göra, politiken.

Politik beskrivs här som något som inte berör ungdomarna, särskilt inte Jonathan och Terry.
När samtalet fortsätter förändras dock denna grundhållning och fler nyanser framträder,
även bland Jonathan och Terry, som inledningsvis hört till de allra mest skeptiska.
Myner: Politiken påverkar mycket, hur det ser ut idag, men alltså jag vet inte, inte insatt i
politiken.
Intervjuare: Är det för att ni inte är intresserade eller för att det inte känns som att det kommer göra någon skillnad?
Myner: Det är för mycket att tänka på alla de här partierna, alla har olika mål, men är ändå
likadana, så jag fattar inte.
Terry: Ja.
Shahir: Jag håller med.
Jonathan: Samma här.
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Intervjuare: Hur kommer det sig för din del?
Shahir: Alltså, jag vet inte. Jag tycker om att bara kolla på fotboll, haha.
Terry: Jag tror det är för att det inte påverkar oss så mycket eftersom vi fortfarande är unga.
Myner: Jag får ändå inte rösta förrän nästa år.
Intervjuare: Kommer ni rösta när ni får det då?
Terry: Det är femtio/femtio.
Shahir: Jag gjorde det.
Jonathan: Det är viktigt att delta. Om SD vinner får våra föräldrar tagga.
Terry: Ja, det är därför.

Sekvensen visar hur ungdomarnas argumentation om politik och politiskt engagemang inte
grundar sig i endast en föreställning, utan i flera motstridiga föreställningar. Ungdomarna
har ingen ”färdig” uppfattning om politik och politiskt engagemang, utan deras uppfattningar är snarare i ständig omdaning. Av samtalet framgår att synen hos var och en av
ungdomarna formas i och genom det samspel som äger rum i själva samtalet. Samtidigt
som politik är ointressant och inte berör är politik paradoxalt nog oerhört betydelsefullt,
inte minst med avseende på Sverigedemokraternas ökade valframgångar, som för Jonathan
är huvudskälet till att rösta i nästkommande val: om de får makten kommer det att få drastiska konsekvenser inte bara för honom själv utan även för hans familj. Just detta uttalande
får den ursprungligen starkt skeptiske Terry (”Det där jag har inget med det att göra, politiken”) att – till slut – framhålla vikten av att rösta. Samtalet kan ses som ett exempel på
hur motstridiga hållningar står mot varandra, men i konkreta samtalssituationer kan fogas
samman av dem som ingår i samtalet, i syfte att skapa förståelse för den aktuella situationen
och de frågor som aktualiserats. Politisk skepsis utesluter här inte automatiskt politiskt engagemang. Sekvensen visar snarare på hur ungdomarna konkret skapar sin politiska hållning
– utifrån det som uppkommit under samtalets gång.
För vissa ungdomar, med ett uttalat politiskt engagemang, är det politiska intresset
sammanflätat med personliga erfarenheter. Amanda berättar:
Intervjuare: Det verkar som att i ditt fall, liksom den här viljan att engagera dig politiskt, är
kopplat till det personliga. Medan det för vissa går lättare att skilja sig själv från politiken,
och engagemanget blir ett rum man kliver in i. Och sen kan man kliva ur.
Amanda: Mm, exakt […] för grejen är den att hade jag inte blivit utsatt för mobbing under
den tiden, som då liksom grundades i rasism och sexism och så, hade jag, alltså jag hade ju
ändå mött det, jag har mött det efter mobbingperioden. Alltså jag […] hade fortfarande mött
det liksom. För det är det det grundas i, och jag tror att […] om man rasifieras i ett sådant
här samhälle, då kommer man ändå liksom, man är politisk oavsett, alltså, oavsett om man
inte är politiskt engagerad eller aktiv, så är din kropp ändå politisk. Det är ju det. Så att jag
har insett det är nog därför jag fortsätter med det politiska. Jag, när jag var yngre så gillade
jag inte alls politik. Speciellt inte partipolitik. Jag ville ju liksom bara förändra saker i samhället, jag var starkt emot att man ska förändra genom politik. Jag var starkt emot systemet,
för jag trodde verkligen att, eller jag anser fortfarande delvis, att systemet är korrupt. Alltså,
när jag säger systemet så menar jag alla strukturer som finns i samhället.

Amandas politiska engagemang är kopplat till personliga erfarenheter av mobbning och
rasism. Att ha invandrarbakgrund i ett samhälle med utbredd rasism innebär att per automatik göras till ett politiskt väsen, vare sig du vill eller inte. ”För grejen är den att hade jag
inte blivit utsatt för mobbning under den tiden […] jag hade ju ändå mött det”, säger
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Amanda. Att definieras som icke-tillhörande en samhällsgemenskap (på grundval av utseende, namn, och majoritetens föreställningar om ”kulturell tillhörighet”) är politikens själva
början, tycks Amanda mena: omgivningens rasistiska projektioner tvingar fram en politisk
hållning. Samtidigt gör Amanda, som är politiskt aktiv, en tydlig distinktion mellan å ena
sidan den ”korrupta” partipolitiken och ”politik”. I följande sekvens fördjupar Amanda
denna distinktion:
Intervjuare: Vad är politik, för dig? Vad är felet med politik, och vad är fel med partipolitiken?
Amanda: […] Partipolitik för mig, det är liksom det enklaste att svara på, jag tror att felet
med partipolitik är att man liksom… När man börjar med partipolitik så har man bara kollat
ur sitt egna perspektiv. […] Jag tror att partierna inte, i sin tur, partiledamöterna då, inte
liksom greppar tag i frågor på ett intersektionellt sätt, utan det är bara liksom det sättet som
gynnar en person själv. Vi ser, vad ska vi ta för fråga? Vi kan ta skatter till exempel. Om jag
alltid, alltså, tekniskt sett, eftersom jag alltid har haft det bra så hade jag för att gynna mig
själv, valt att vara på högersidan, jag hade kanske velat vara moderat, för det gynnar mig själv,
jag vet att det inte gynnar andra människor. Och det är just det perspektivet man inte ser.
Det gäller andra frågor också, till exempel ungdomsfrågan. Enda anledningen till att den inte
prioriteras är för att de som beslutar om det inte är ungdomar. Det är ju det som är så korrupt
och fel med partipolitik, och speciellt med politik, det blir det med politik också. För det är
ju partipolitiken som definierar politiken, egentligen. Men sen är politik också nåt fint, alltså,
även om inte jag sysslar med partipolitik för jag, av de anledningar jag sagt innan, så är det
nåt fint ändå att kunna förändra liksom. Civil Rights i USA, det var politik, fast det var inte
partipolitik, och så. Så den liksom revolutionerande politiken gillar jag.
Intervjuare: Tycker du att partipolitiken, vi kan ta den svenska kontexten, partierna som finns
här, tycker du att de är bra på att tala till yngre människor?
Amanda: Nej, absolut inte. Varenda person jag möter, eh, i min ålder då, tycker att det inte
finns nåt parti som passar ens egen agenda. Det finns inte en enda person. Jag har pratat med
mina föräldrar också, de tycker att det inte finns nåt parti i hela riksdagen, som matchar deras
agenda.
Intervjuare: Varför är det så?
Amanda: […] jag tror att alla liksom har insett att partipolitik, oavsett vem som sitter i riksdagen eller vem som sitter i regeringen, då liksom, det kommer inte ske någon förändring,
kanske högre eller lägre skatter, men det liksom kommer inte ske någonting, vi har alla fattat
att… politik egentligen bara är liksom samma gamla sörja, egentligen, alltså, jag vill inte vara
så negativ, men det är liksom… Jag vet inte, det är på det sättet det är, för… Det känns inte
som att det sker någon förändring ändå, alltså fine […] man kanske… Har högre skatter eller
lägre skatter och man kanske satsar på någon […], alltså jag tycker det är bra, det är ju, strukturen kommer ändå finnas kvar.

För Amanda tycks partipolitiken och den parlamentariska demokratin befinna sig i en legitimitetskris. Hennes resonemang ger uttryck för en aversion och misstro till traditionell
partipolitik och dess former. Partipolitiken ses huvudsakligen som en maktens arena, som
individer beträder i syfte att gynna sig själva, snarare än en arena som tjänar det allmännas
bästa. Partipolitikens blick är partikulär. Partier är organisationer som representerar specifika gruppers snäva intressen. Därför kan partipolitiken inte förvalta det som den utger sig
för att förvalta: det allmännas bästa. När Amanda resonerar kring ungdomars misstro gentemot traditionell partipolitik framträder detta synsätt ännu tydligare: ”enda anledningen till
att [ungdomsfrågan] inte prioriteras är för att de som beslutar om det inte är ungdomar”,
säger hon.
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Med andra ord, hade ungdomar haft mer att säga till om i politiken är sannolikheten
stor att ungdomsfrågor, ungdomars möjligheter och rättigheter, hade prioriterats annorlunda och fått större utrymme i den politiska debatten än vad som idag är fallet. Vidare
menar Amanda att ingen ung person hon känner kan identifiera sig med något av riksdagspartierna och deras program.
Samtidigt är politik ”nåt fint”, menar Amanda, givet att politiken uppstår som en rörelse mot social rättvisa, ett slags kollektiv form av förändringssträvande engagemang som
handlar om att skapa ett bättre samhälle för fler. Denna typ av ”revolutionerande” politik
ryms dock, enligt Amanda, inte alls inom ramen för traditionell partipolitik, vilket hon ser
som den främsta anledningen till att partipolitiken inte heller lockar ungdomar. Trots denna
skeptiska hållning gentemot politik är det för många av ungdomarna ändå viktigt med politiskt engagemang. Här betonar exempelvis Siana återigen behovet av politiskt och ideellt
engagemang:
Alltså typ, jag tycker inte ens att man ska behöva tänka tanken och försöka ändra egentligen,
men ja det handlar om att engagera sig, absolut, för annars kommer vi ingen vart. Så här
skriva Facebook-statusar och sitta hemma och inte göra någonting, för så här förändring
händer inte över en dag. Det gäller att kämpa… brinner man verkligen för någonting så ska
man göra det man kan för att ändra bilden, genom vad som helst. Typ fotboll, bara genom
fotboll kan man ändra bilden, engagera sig i något, parti, genom allt egentligen.

Det är för Siana självklart att förändring kräver engagemang och hårt arbete. Förändring
kommer inte till stånd ur intet. Den som vill åstadkomma något måste engagera sig och stå
upp för sina ideal. ”Det gäller att kämpa”. Det spelar egentligen mindre roll hur detta engagemang kommer till uttryck. Det kan vara fråga om partipolitiskt arbete, men likaväl ideellt föreningsarbete. Siana framhåller för egen del just engagemang inom fotboll som en av
många möjligheter när det gäller att skapa en bättre framtid för de uppväxande i Sandby.
Siana berättar att hon liksom Younes är fotbollstränare för tio- och elvaåringar från Sandby
och de beskriver detta engagemang som ett sätt att fungera som goda förebilder för barnen
och samtidigt som ett sätt att utmana omvärldens föreställningar om Sandby.
Intervjuare: Hur kommer det sig att ni valt och engagera er på det sättet?
Siana: Jag tänkte så här, du vet det här med att ändra bilden, det handlar om det också. Vi
har så många talanger här i Sandby. Det är helt otroligt. Men det är inte så att de i stan
kommer in hit för att kolla på våra talanger. Så det gäller att vi bygger upp… vi bjuder in
dem om de inte kommer. Vi bjuder in dem igen, om de inte kommer då. Vi ger inte upp. Så
det handlar om att prestera på det sättet också, du vet när man kommer hit. Vi är en stor
familj. Alla från Sandby är en stor familj.
Younes: För mig och Siana handlar det om barnen… en tio/elvaåring kan inte åka kollektivt
ända in till Stan för att träna med andra lag. I så fall är man tvungen att välja ett sämre lag
och därför försöker vi utveckla det här laget. Det är mer att försöka få barnen att stanna här
och inte åka till andra sidan.
Siana: Sen också vi har ju spontanidrott också. Vi brukar öppna så här på kvällarna och det
är då vi ger ungdomar en chans och barnen att komma och spela fotboll: Vi finns här för er.

I sitt tal om ideellt engagemang relaterar Siana och Yuones till en samtida, väl etablerad
föreställning om det ideella engagemangets och specifikt idrottens roll, potential och sociala
nytta (Ekholm 2016; se även kapitel 5 i denna bok). Enligt denna föreställning antas ideellt
engagemang, och specifikt idrotten erbjuda meningsfull sysselsättning för de unga, ge chans
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till ett bättre liv samt bidra till att bryta omgivningens föreställningar. Inte minst uppges
idrotten erbjuda en känsla av tillhörighet och gemenskap, återigen gestaltad med hjälp av
familjemetaforen: ”vi är en stor familj”. Enligt denna tankefigur kan idrotten på så sätt
användas som ett medel för att skapa förutsättningar som ännu inte finns, det vill säga att
skapa framtiden. Detta medel beskrivs som både konkret och lättillgängligt för dem som
vill använda sig av det. Återigen åskådliggörs alltså en vilja till förändring och en förvissning
om att förändring kommer att ske: Det gäller bara att engagera sig.
”Det är klart att skolan är viktig” – om utbildning och dess potential
En annan återkommande berättelse om framtiden och hur framtiden kan skapas kretsar
kring betydelsen av utbildning. I samtliga intervjuer beskrivs utbildning som en nödvändighet för att kunna skapa sig en framtid – oavsett om den kommer att utspelas i förorten eller
någon annanstans.
Hamid: Det är klart att skolan är viktig. Man strävar ju efter nåt bättre än att bara hänga, så
alltså man har ett mål.
Siana: Den blir viktig, alltså jag tycker så här att skolan blir viktig med tiden, typ nu vill man
söka ett arbete måste man ha en gymnasieexamen, ja men då måste jag klara av gymnasiet
och sen får man se hur det går sen, det är viktigt men, jag vet inte vad jag tycker om skolan.
Younes: Skolan är skolan. Jag tycker kunskap är viktigt, men skolan… Det spelar ingen roll
vart man får den kunskapen ifrån, men gymnasieexamen är viktig. Sen efter det… så länge
man har kunskap om det man vill göra. Man behöver inte läsa vidare egentligen.

Gymnasieutbildning beskrivs i denna sekvens som en viktig förutsättning för att kunna
forma sin framtid, detta oavsett hur ungdomarna personligen ser på skolan. Gymnasieutbildning gör det möjligt att hitta en meningsfull sysselsättning, ”nåt bättre än att bara hänga”
och beskrivs som ett krav för att hitta arbete – ”vill man söka ett arbete måste man ha en
gymnasieexamen”. På frågan om vad ungdomarna gör om fem år, svarar de:
Siana: Jag bor kvar.
Hamid: Jag bor fortfarande kvar här. Jag ska bli en bra polis.
Younes: Jag kommer självklart bo kvar. Jag vill bli lärare och vill utbilda barn här, så jag
kommer alltid vara här.

Samtliga ser de sin framtid i Sandby. För två av dem, Hamid och Younes, har fortsatt utbildning varit det som har tagit dem dit de vill – till yrke som polis respektive lärare. Betydelsen av skola och fortsatt utbildning lyfts också fram i följande sekvens, från en annan
fokusgruppsintervju. Frågan om vad ungdomarna gör om fem år sätter igång följande dialog.
Lisa: Då har jag gått ut gymnasiet för två år sedan eller ungefär, ja jag bor kanske kvar här
om de bygger bra bostäder, vilket de inte verkar så bra på. Kanske bor någon annanstans.
Det är ju väldigt mycket som beror på situationen. Jag kanske pluggar, jag kanske jobbar, jag
kanske är ute och reser. Jag har egentligen ingen femårs-plan. Jag har knappt en ettårs-plan.
Dimen: Om fem år så troligtvis bor jag kvar hemma. För jag har inte kommit in i någon
lägenhet än [alla skrattar]. Jag pluggar, till samhällsvetare. Jag kan lika gärna… Eller i så fall
kanske jag har studentlägenhet, i Lund eller Luleå… alltså vad som helst. Mycket beror på så
här just med skola, men om fem år så pluggar jag vidare till min dröm.
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Mara: Du hade inga planer [Lisa], men jag har typ så här fem-tio-års, femton-år-, femtioårsplan, alltså jag fungerar typ så att jag sätter upp mål. Jag har redan vetat sen jag var tio vad
jag vill plugga. Jag vill bli jurist och det har jag vetat länge. Och även om jag inte kommer in
direkt så kommer jag kämpa för att komma in. Det kan ta fem tio år. Det kan ta en termin.
Inte fan vet jag. Jag försöker ju liksom. Så förhoppningsvis så kommer jag in… så inom fem
år så pluggar jag det. Jag vill absolut bo kvar i Sandby för att jag har lärt mig älska Sandby
mer och mer med åren… så här stolt Sandby [slår sig själv mot bröstet] och alltså jag kan bo
östra, västra… alltså det spelar ingen roll, men Sandby är typ mitt hem och jag ser inte mig
själv någon annanstans.

Medan Mara har en tämligen bestämd uppfattning om sin framtid – som jurist och boende
i Sandby – är Lisa och Dimen mer osäkra. Oavsett konkreta planer inför framtiden är utbildning en viktig del av ett tänkt framtidsscenario – i eller utanför förorten.
Avslutande diskussion
Vid sidan av de dramatiska förortsbränder som på senare år rönt stor uppmärksamhet i
offentlig debatt, så har detta kapitel kretsat kring vardagliga förhandlingar bland några av
de ungdomar som bor och lever i förortsområden i två av landets större städer. Dessa förhandlingar kretsar på olika sätt kring tillhörighet och identitet i vad som ofta beskrivs som
samhällets och stadens periferier.
Utifrån en analys av fokusgruppsintervjuer med ungdomar har vi i kapitlet visat på
förekomsten av en i huvudsak samstämmig berättelse i intervjuerna, som frammanar en
bestämd förståelse av samtiden och livet i förorten. Denna förståelse av tillvaron i förorten
här och nu tar inte minst form i ett slags kontrastverkan till vad som i intervjuerna träder
fram som en dominerande berättelse om utanförskap och utanförskapsområden i det omgivande samhället. Denna dominerande berättelse beskrivs inte minst som förstärkt av
massmediernas berättelser om förorten som en annorlunda och hotfull plats vid sidan av
det svenska samhället. I ungdomarnas berättelser erbjuder denna dominerande berättelse
en uppsättning argument och tankefigurer, inte minst i form av åtskillnaden mellan ”vi”
och ”de”, innanför och utanför. I relation till det omgivande samhällets dominerande berättelse om utanförskap och utanförskapsområden framträder i samtliga fokusgruppsintervjuer den egna förorten som en trygghetens plats, där ungdomarna känner sig hemmahörande. Enligt en återkommande metaforik beskrivs detta hem i termer av en familj, en tät
och kärleksfull social gemenskap, som erbjuder den trygghet och den omsorg som det omgivande samhället inte förmår erbjuda.
Men samtidigt har vi i kapitlet visat på motsägelser i ungdomarnas berättelser, och
olika sätt att förhålla sig till och tolka livet i förorten. Inte minst framträder detta i en av
fokusgrupperna där segregationen och segregationens orsaker förläggs till en relationell
nivå, som att problemet i huvudsak har sitt ursprung i konfliktfulla relationer förorternas
unga har till varandra (och inte är ett resultat av en långvarig relation till ett exkluderande
samhälle). Ungas skildringar av förortstillvaron är i det avseendet i linje med en samhällsdiskurs om den farliga och våldsamma förorten, en diskurs som de med sina berättelser
samtidigt utmanar. Sammantaget har vi med den interaktionistiska ansatsen sökt frilägga
denna motsägelsefullhetens dynamik i ungdomarnas berättelser, med syftet att belysa potentiella vägar mot organisering och förändring, men också problematisera föreställningar
som kan ha en hämmande effekt.
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Dessa berättelser om tillvaron i förorten här och nu formar även ungdomarnas förståelser av framtiden. Ungdomarnas berättelser om framtiden är inte entydiga, utan åskådliggör en rad spänningar. Med avstamp i ungdomarnas beskrivningar av tillvaron i förorten
här och nu framträder framtiden som både svår och oviss, men samtidigt hoppfull. Ungdomarna ger i sitt berättande om framtiden uttryck för en stark vilja till förändring, en vilja
att på olika sätt utmana både omgivningens berättelser om förorten och rådande sociala
villkor. När ungdomarna talar om framtiden och hur förändring kan bli möjlig är det ett
antal scenarier som återkommer – politiskt deltagande, engagemang inom föreningslivet
och specifikt idrotten, samt utbildning.
I ungdomarnas berättelser om framtiden är det individuella scenarier som är riktade
mot förorten som är mest framträdande, medan scenarier som bygger på kollektiv handling
riktade mot världen utanför lyser med sin frånvaro. När det gäller politiskt deltagande finns
det i intervjuerna ingen entydig argumentationslinje. Ungdomarna ställer sig inte odelat
säkra på om de skulle vara beredda att engagera sig politiskt genom att rösta. Deras politiska
hållning ter sig inte som färdig, utan den tycks snarare som formad i och genom samtalets
gång, utifrån de olika argument som ställs mot varandra. Några av ungdomarna uttrycker
en påtaglig skepticism mot traditionell partipolitik och partipolitikens potential att åstadkomma reell förändring. För intervjupersonerna i detta kapitel verkar det som att partipolitiken inte är radikal nog; snarare har den en bevarande funktion, den skildras som formad
av konsensus och erbjuder begränsade möjligheter (om några alls) till betydande förändring
mot ökad inkludering och social rättvisa.
När det gäller ideellt engagemang så beskrivs det i huvudsak som individuellt orienterat, byggt på eget ansvarstagande och en vilja att som tränare bli en god förebild för barnen
i förorten. Även utbildning ter sig som ett primärt individuellt framtidsscenario – där siktet
riktas mot yrken och karriärer i eller utanför förorten. Målbilderna är många och i många
fall svävande.
För samtliga dessa scenarier är det i allt väsentligt ungdomarna och förorten som står
i förgrunden. Enligt en argumentationslinje som återkommer i intervjuerna är det upp till
förortens ungdomar att ta eget ansvar och stå upp för sig själva om förändring ska bli möjlig. Detta sätt att beskriva scenarier inför framtiden framstår därmed att ses som ett slags
eko från en samtida utanförskapsberättelse – där det är upp till förorten att själv åstadkomma förändring (jfr Dahlstedt 2015a). Förutom ungdomarna är det i intervjuerna få
andra aktörer som framträder, som ställs till svars eller görs till måltavlor för eventuell kritik
och organiserad, kollektiv handling. Det omgivande samhället, som ungdomarna beskriver
sig exkluderade från, förblir i intervjuerna en väsentligen konturlös kuliss.
Ytterst har kapitlet handlat om ungdomstidens villkor i en samtid präglad av polarisering och sociala spänningar. Hur ungdomar deltar i samhället har att göra med vilka de är
(identitet), var de bor (platsens betydelse som effekt av spänningar mellan centrum och
periferi), och vilka resurser de har (ekonomiska, sociala och kulturella). Ungdomars delaktighet är med andra ord villkorad av materiella och symboliska tillgångar, vilka formar deras
vardag, vad de gör och vad de upplever att de kan göra med sikte på en kommande framtid.
Med hjälp av den interaktionistiska ansatsen har analysen i detta kapitel fokuserat på
ungdomarnas meningsskapande i relation till sammanhang som omgärdar deras liv. Deras
berättelser är inte huggna i sten, utan snarare dynamiska, föränderliga och mångbottnade.
Ungdomarna är varken aktiva eller passiva, uppgivna eller hoppfulla, utan både och. En
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sådan mer nyansrik bild av förortstillvaron, av ungdomarnas samtid och drömmar om framtiden, utgör ett viktigt bidrag inte minst med tanke på de svartvita beskrivningar som så
ofta ges i offentliga berättelser om ungdomar i utanförskapsområden.
Vad ungdomarna sedan faktiskt gör i sina vardagliga liv, och vilka framtida scenarier
de faktiskt slår in på, det är så klart en annan fråga. Det får vara föremål för en annan studie.
Men om vi verkligen ska ta ungdomarnas berättelser på allvar så kan vi konstatera att de
pekar på en mycket viktig sak, nämligen att andra framtider är möjliga, även om rådande
villkor må te sig både svåra och hindrande. Och om andra framtider är möjliga att tänka, ja
då är de också möjliga att realisera. Det är viktigt att poängtera, inte minst i tider som dessa,
när viljan att skapa en annan framtid inte står särskilt högt i kurs i den politiska debatten.
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8. Arbete och övergångar – viljan att bidra
Sofia Sania Ali, Magnus Dahlstedt & Fredrik Hertzberg
Jag vill inte gå i dimman
längs en tröstlös aveny
Jag vill göra nåt bra nu!
Jag vill inte vara arbetslös
när jag är så full av liv
Ge mig mitt liv
Ge mig mitt liv nu!
Nationalteatern, Ge mig mitt liv nu, 1978

I detta kapitel är det återigen ungas berättelser om samtiden och om framtiden som står i
förgrunden, denna gång med fokus på ungas berättelser om arbete och mer specifikt om
arbete som en väg in i samhället. Utgångspunkten är, liksom i föregående kapitel, ungas
egna erfarenheter och meningsskapande. Vi återvänder här till Staden, precis som i kapitel
5, för att ta del av berättelser om utmaningar i inträdet i arbetslivet bland en särskild kategori
av unga som på senare tid har uppmärksammats som en växande riskgrupp, närmare bestämt unga med utländsk bakgrund som varken studerar eller arbetar (Bäckman 2010; Nilsson & Bäckman 2014; Schröder 2014). I fokus för kapitlet står de ungas berättelser om
sociala relationer – i form av relationer till arbetslivet och till samhället i stort, till sina närstående (föräldrar, släkt och vänner) men även mer avlägsna personer i omgivningen – och
deras betydelse för de ungas framtida inträde i arbetslivet.
Vi formas i en rad olika avseenden av de sociala relationer vi ingår i. En viktig dimension består här i de resurser – åtminstone potentiella – som sociala relationer utgör, i form av
ett slags socialt kapital (Bourdieu 1992). Dessa resurser, som kan bestå av kontakter med
till exempel släkt, vänner och bekanta, gör det möjligt för oss att företa oss olika saker i
livet. Vad vi kan företa oss är dock beroende av både omfattningen och karaktären av detta
sociala kapital. En annan viktig dimension utgörs av de förväntningar som skapas genom våra
sociala relationer. Som vi också kunde se i det föregående kapitlet formas de ungas berättelser om samtiden, liksom förväntningar om framtiden, i hög grad av omgivningens förväntningar på de unga. De förmedlas både direkt i sociala relationer till andra människor,
men även indirekt exempelvis via massmedia. Dessa förväntningar är vidare relaterade till
gängse föreställningar om identitet och tillhörighet, likhet och skillnad, där människor ses
som tillhörande skilda kategorier med en viss uppsättning egenskaper och förmågor. Dessa
omgivningens förväntningar på oss kan skapa såväl tillit som misstro – till oss själva och till
andra.
I kapitlet analyseras ungas berättelser om sociala relationer, de sociala relationernas
betydelse för de ungas tillvaro idag och för ett tänkt framtida inträde i arbetslivet. Hur gestaltar de unga sitt framtida inträde i arbetslivet? Hur formas deras berättelser om framtiden
av den situation som de unga befinner sig i här och nu? Vilka resurser och förväntningar
innebär de sociala relationer som de unga ingår i, och i vilken mån och på vilket sätt inverkar
dessa resurser och förväntningar på de ungas inträde i arbetslivet? Analysen tar avstamp i
de ungas egna erfarenheter och meningsskapande, där sociala relationer i termer av resurser
och förväntningar ges mening i de ungas berättelser om samtiden och framtiden. Liksom i
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föregående kapitel ses framtiden som skapad i en berättelse som tar form i ett nu, med
förankring inte bara i nuet utan också i det förflutna (jfr Bruner 1987).
Kapitlet är baserat på intervjuer med sju arbetslösa unga vuxna i åldern tjugo till tjugonio år, som alla har en eller två utrikesfödda föräldrar. En av de unga vuxna är född i
Sverige, medan övriga är födda utomlands och flyttade till Sverige i olika ålder. Fyra är killar,
tre är tjejer. Dessa unga vuxna var vid tiden för intervjuerna, 2013, deltagare i aktiviteter
ledda av en ideell förening som i samarbete med kommunen verkade för att motivera unga
vuxna till fortsatta studier och jobbsökande. Föreningen arbetade även med att genom stöd,
samtal och guidning bidra till ökat självförtroende, ansvarstagande och kunskap om entreprenörskap.
Kapitlet är disponerat enligt följande. Inledningsvis placeras studien i ett forskningssammanhang, med särskilt fokus på forskning om unga och övergångar från utbildning till
arbete. Därefter redovisas analysen i fyra avsnitt, som rör olika aspekter av de sociala relationernas betydelse för de ungas inträde i arbetslivet. Det första handlar om de ungas syn på
arbete och betydelsen som tillmäts just arbete och viljan att arbeta. Det andra fokuserar på
de ungas erfarenheter av exkludering och misstänkliggörande och de spår som dessa erfarenheter lämnar i de ungas förhållningssätt till både sig själva och det omgivande samhället.
Det tredje kretsar kring de ungas berättelser om sociala kontakter – som kan både begränsa
och möjliggöra inträdet i arbetslivet. Det fjärde riktar fokus mot de ungas syn på utbildning
och betydelsen av socialt stöd från framför allt familjemedlemmar när det gäller fortsatta
studier. Kapitlet avslutas med en summering av de huvudsakliga resultat som presenteras.
Dessa resultat diskuteras i relation till frågan om vilka framtider som skymtar i de ungas
berättelser – och vilka som har möjlighet att staka ut dessa framtider.
Övergångar, ingångar, framgångar
Det finns, i Sverige såväl som internationellt, en mycket omfattande forskning om ungas
etablering i arbetslivet, inte minst för unga med utländsk bakgrund, med fokus bland annat
på övergångar från utbildning till arbete. I en samtid formad av individualisering, med starkt
fokus på individens valfrihet och ansvarstagande är det lätt att ungas etablering i arbetslivet
och val av framtida yrken framstår som endast en fråga om aktivt och rationellt väljande,
och att framgång liksom misslyckande är ett resultat av den enskilde individens egen förmåga, eller brist på förmåga (Evans 2002). Men ungas etablering i arbetslivet liksom val av
framtida yrken är starkt format av och intimt knutet till såväl sociala villkor som sociala
normer (Furlong & Cartmel 1997). Ungas berättelser om ett framtida arbetsliv och om
framtida yrkeskarriärer är inte minst format av faktorer såsom kön, socioekonomisk bakgrund, ras/etno-kulturell bakgrund, familjens yrkes- och studiebakgrund samt föräldrarnas
förväntningar (se t.ex. Rojewski & Yang 1997; Lidström 2009; Lundqvist 2010).
Ett stort antal studier har jämfört situationen på svensk arbetsmarknad för inrikes och
utrikes födda. Dessa har gjort tydligt att sysselsättningsgraden generellt sett är högre bland
inrikesfödda än bland utrikesfödda – allra lägst är sysselsättningsgraden bland utrikesfödda
från Asien och Afrika (Petersson 2014; Schierup m.fl. 2015; se även kapitel 2 i denna bok).
När det gäller unga så har det påvisats hur unga med utländsk bakgrund generellt sett möter
större svårigheter i övergången från utbildning till arbetsliv än andra i samma ålder. Unga
med bakgrund från länder utanför Europa har lägre sysselsättning och/eller inkomst än
övriga unga (t.ex. Behtoui 2004, 2006; Nekby & Özcan 2006). Forskning har också visat på
hur det ur en rad olika hänseenden är av stor betydelse för unga att få arbete, allra helst som
ligger i linje med de ungas utbildning och framtidsplaner, och att svårigheter när det gäller
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att hitta sådant arbete kan ha högst påtagliga konsekvenser. Svårigheterna vid inträdet i
arbetslivet kan inte minst påverka den enskildes välmående och syn på sig själv, i relation
både till andra och till samhället (jfr Trondman & Bunar 2001; Hertzberg 2007; Angelin
2009; Alm & Brännström 2011).
Tid är givetvis en viktig dimension av de ungas planer om sitt framtida arbetsliv (Brannen & Nilsen 2002), eftersom dessa planer tar form och artikuleras i ett nu, med anknytning
till erfarenheter av en dåtid, med siktet inställt på en bestämd framtid. I dessa framtida
scenarier skapas sannolika, möjliga och önskvärda framtider (Bjurwill 1986). Scenarierna tar
form utifrån hur strukturella villkor och resurser uppfattas, och inte minst den upplevda
möjligheten att hantera och navigera bland de olika utbildningsalternativ som står till buds,
samt tillgång till relevanta och användbara sociala kontakter (Evans 2007). I detta sammanhang har just utbildning och högre utbildning allt mer kommit att ses som en nödvändighet
för att hitta ett jobb, inte minst bland de unga (Ljung 2000; Tovatt 2013), och då i synnerhet
bland unga med utländsk bakgrund (Sternudd 2003; Bons 2003).
En av de faktorer som framhållits i forskning är just betydelsen av sociala kontakter
för att få ett jobb (Tovatt 2013). Information om tjänster sprids inte sällan i sociala nätverk,
liksom information om platssökande. I en situation där lediga arbeten är ovanliga, eller av
annan anledning svåra att finna, kan de som söker ha stor nytta av vänner eller bekanta som
ger information om var det finns (bra) lediga arbeten (Granovetter 1973; jfr Hensvik &
Nordström Skans 2013). Detta gäller särskilt för unga, som ofta har begränsad förstahandsinformation om arbetsmarknaden. Samtidigt är sociala nätverk viktiga även för arbetsgivare,
eftersom de gör det lättare för arbetsgivare att hitta just de arbetstagare som de vill anställa.
Idag tillsätts många jobb via informella kontakter (Hensvik & Nordström Skans 2013; Tovatt 2013) och betydelsen av så kallad nätverksrekrytering ökar, i Sverige liksom i många
andra länder (Kramarz & Nordström Skans 2014). För att få ett jobb gäller det alltså att ha
kontakter – och ”rätt” slags kontakter (Hensvik & Norström Skans 2013). De vars vänner
sällan eller aldrig har välavlönade, trygga och/eller statusfyllda arbeten har svårt att få ”informell” information om anställningar med dessa egenskaper. I så måtto tenderar nätverksrekrytering att reproducera sociala strukturer – inte minst de med etno-kulturella förtecken
(Höglund 1997; Hermelin 2005).
När det gäller frågan om ungas förhållningssätt till fortsatta studier och ungas utbildningsstrategier, så har forskning påvisat ett starkt samband mellan viljan och benägenheten
att studera vidare och föräldrarnas utbildningsnivå. Unga vars föräldrar själva har gått på
högskola eller universitet är mer benägna än andra att välja detta utbildningsalternativ
(Boudon 1974; Bourdieu 1992; Jonsson 1997; Breen & Jonsson 2005). För deras del är så
att säga utbildningsplanerna ”inbäddade” i ett sammanhang som på olika sätt stöder och
hjälper de unga framåt i sin karriär – att ”get on” (jfr Ball m.fl. 2002). Detta till skillnad från
unga som saknar föräldrar med sådana erfarenheter, vilket innebär att utbildningsplanerna
i dessa fall inte på samma sätt är inbäddade i ett stödjande sammanhang. Det finns med
andra ord en påtaglig social bestämning av fortsatta studier. Vad gäller betydelsen av migration,
så är bilden inte lika entydig. Den generella benägenheten att välja högskoleutbildning avviker inte nämnvärt från genomsnittet. Förhållningssättet till utbildning (Jonsson & Rudolphi 2011) och benägenheten att välja högskoleutbildning (Similä 1997) varierar mellan
olika etniska/nationella grupper, till stor del beroende på gruppens sociala sammansättning
i Sverige.
Det finns även vissa omständigheter och erfarenheter som är specifikt relaterade till
migration och/eller positionen som migrant i Sverige, som påverkar dessa förhållningssätt.
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Föräldrarnas brist på kunskaper om det nya utbildningssystemet och risken för diskriminering (på högskolan liksom i arbetslivet) är faktorer som påverkar negativt. Det faktum att
de som migrerar ofta är ”positivt selekterade” – i den meningen att de till exempel är mer
benägna att ta chanser för att lyckas jämfört med de som inte migrerar – kan vara en förstärkande faktor (Jonsson & Rudolphi 2011). Föräldrarnas eventuella svårigheter på arbetsmarknaden och marginella position i mottagarlandet kan också ha en omvänd och förstärkande funktion – på så sätt att barnen önskar ”kompensera” för föräldragenerationens svårigheter, i synnerhet i ett sammanhang där högskoleutbildning är kostnadsfri (Knocke &
Hertzberg 1999; Hilding 2000; Urban 2009).
Mot bakgrund av denna översikt över några linjer i forskning om ungas etablering i
arbetslivet och övergångar från utbildning till arbete, är det nu dags att gå över till just de
ungas berättelser om sociala relationer och deras betydelse för ett tänkt framtida arbetsliv.
Med utgångspunkt i intervjuer med unga i Staden presenteras i det följande några av huvudlinjerna i de ungas berättelser om ett framtida arbetsliv, med början i tillvaron här och
nu och den betydelse som de unga tillmäter just arbete.
Viljan att bidra
När de unga berättar om mötet med arbetslivet och om sin syn på ett framtida yrkesliv
framträder en samstämmig syn på arbete och inställningen till att arbeta. Bland samtliga
finns en starkt artikulerad vilja att arbeta, som ett sätt att bidra till samhället. Arbete har
således en framträdande roll i samtliga berättelser. Arbete har genomgående en framskjuten
position i berättelsen om framtiden, inte bara för den enskilde individen utan även för samhället i stort. I berättelserna framträder arbete så starkt så att det närmast framstår som en
plikt att arbeta. En vuxen förväntas arbeta – det är det normala.
”Klart man måste jobba”, understryker exempelvis Christian. Christian är tjugofyra
år. Föräldrarna är från Syrien, men han är själv född och uppvuxen i Sverige. På gymnasiet
läste han inriktningen Samhälle-ekonomi, ”med helt okej betyg” som han själv uttrycker
det. Redan i unga år hjälpte han till i pappans restaurang, men efter gymnasiet kom han att
arbeta där mer stadigvarande. Idag är han arbetssökande. ”Jag klarar inte av att sitta
hemma”, berättar han. ”Jag blir rastlös alltså. Vissa kanske tycker det är skönt men jag tror
inte det är hälsosamt… i längden. Jag tror inte man mår bra av det”. För Christian är alltså
arbete något som får människor att må bra, medan arbetslöshet – omvänt – får människor
att må psykiskt och fysiskt sämre. För Christian, liksom för övriga informanter, är arbetslöshet ett oangenämt tillstånd: han klarar helt enkelt inte av att vara sysslolös utan att fyllas
av en känsla av rastlöshet.
Synen på arbete som en självklarhet går igen i Helenas berättelse. Helena är tjugosju
år. Föräldrarna är från Finland och själv kom hon till Sverige när hon var nio år gammal.
Efter högstadiet var Helena först arbetslös under ett år. Därefter bestämde hon sig för att
utbilda sig till undersköterska. Efter utbildningen har hon under flera år arbetat på ett äldreboende, korttidsboende och sjukhem. Yrkesinriktningen har, summerar hon, varit helt rätt
för henne. Hon säger att hon genom sitt val av yrkesinriktning har lärt sig mycket och att
hon har uppskattat att få testa på att arbeta på olika boenden. Efter en tid började hon dock
må sämre på grund av en del personliga omständigheter, vilket till slut resulterade i sjukskrivning.
Helenas pappa är snickare och hennes mamma har arbetat som städerska i många år.
Genom sina föräldrar har hon fått starka värderingar när det gäller arbete. Föräldrarna, men

168

framför allt hennes pappa, har under uppväxten tydligt förmedlat att det är hennes skyldighet att göra rätt för sig och jobba hårt för att kunna försörja sig. Helena har fått lära sig att
det inte är acceptabelt att vara hemma och lata sig om man har möjlighet att arbeta – hon
ska dra sitt strå till stacken. ”Alla bör arbeta i den mån de kan”, understryker Helena. ”Jag
ser det som en självklarhet och en plikt att bidra till att samhället går framåt”. I intervjun
med Helena uttrycks, liksom i övriga intervjuer, en stark vilja att arbeta. Lika starkt uttryckt
som viljan att arbeta är känslan av frustration över att inte ha möjligheten att arbeta. Baksidan till denna ”självklarhet” att det är var och ens ”plikt att bidra” genom att arbeta är en
gnagande känsla av att i olika avseenden inte leva upp till denna förväntan om att bidra,
utan att snarare ligga samhället till last.
”Vem vill inte jobba?”, frågar Ermin. Ermin är tjugo år gammal och kom till Sverige
från Bosnien när han var ett och ett halvt år. Efter att han läst handels- och turismprogrammet på gymnasiet har han varit arbetssökande. Han har inte mycket arbetslivserfarenhet,
men under gymnasietiden jobbade han som kassör i en affär där han till en början hade
praktik. Ermin upplevde att det var en tillräckligt tillfredsställande sysselsättning under hans
studieperiod, men däremot ingen yrkesroll han kan se sig själv i under en längre tid.”Klart
man vill bidra till samhället, liksom, och inte att samhället ska mata mig”, fortsätter Ermin.
Därefter följer en lång tystnad. Liksom Helene beskriver Ermin arbete i termer av att ”bidra”. Det beskrivs här som var och ens plikt att arbeta och Ermin understryker sin egen
vilja att ”bidra till samhället”. I Ermins berättelse framträder arbete, såsom ett sätt att ”bidra”, gentemot en tänkt motsats – ett samhälle som ”matar” sina medborgare. Metaforiken
är långt ifrån unik. Den är snarare välkänd i den arbetsmarknadspolitiska debatt som förs i
Sverige en bit in på det nya millenniet. Det aktiva och närande arbetet ställs mot den passiva
och tärande arbetslösheten (se Dahlstedt 2009a). ”Men vad gör man när det typ inte finns
några jobb?”, frågar Ermin. ”Det är hopplöst, man blir less”. Ermins berättelse visar på hur
gapet mellan å ena sidan viljan och normen att arbeta och å andra sidan möjligheterna att
faktiskt förverkliga denna vilja och att leva upp till denna norm kan föda känslor av förlamning, förtvivlan och hopplöshet.
Anslaget är i huvudsak detsamma i Aleksandars berättelse. Aleksandar är tjugo år
gammal och kom till Sverige från Serbien när han var ett år. Han beskriver tillvaron som
arbetslös med att säga: ”Det är som att man tar andras pengar… och det är det, jag hatar
det. Jag vill svettas för mina pengar, jag vill jobba stenhårt för mina pengar. Jag vill inte ta
någon annans pengar bara så där!” Återigen framträder gapet mellan å ena sidan viljan och
normen och å andra sidan det levda livet. Det som Aleksandar säger sig önska allra mest är
att få arbeta hårt för sitt levebröd, men han är tvungen att gå utan arbete och att leva en
tillvaro som tär på honom. Liksom Ermin ger han uttryck för en stark känsla av att han
lever på andra, ”tar andras pengar”.
Aleksandar beskriver att tillvaron som arbetslös i flera avseenden är nedbrytande. Kriminalitet bland unga är en uppmärksammad fråga på den lokala politiska scenen. Aleksandar är en av dem som relaterar frågan om ungas kriminalitet till svårigheterna för unga att
hitta egen försörjning. Aleksandar berättar att det i hans umgängeskrets är flera som slagit
in på den kriminella banan, för att de ser det som den enda framkomliga vägen till att hitta
någon slags inkomst. ”Reinfeldt säger jobba, jobba, men det finns inga jobb! Inte konstigt
att folk väljer det kriminella då”. Aleksandar hamnade själv i ”fel umgänge”, som han beskriver det, och ägnade sig under en tid åt aktiviteter som inte var förenligt med lagen. När
han under intervjun ser tillbaks på sin uppväxt så menar han att det var detta som gjorde
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att han aldrig fullföljde sina gymnasiestudier, vilket är någonting han idag ångrar. Vid femtonårsåldern fick han jobb som bilmekaniker, vilket han jobbade med tills alldeles nyligen,
då firman gick i konkurs. Nu är han arbetssökande. Hans dröm är vid tiden för intervjun
att bli ordningsvakt och att kunna tjäna egna pengar. För att bli det behöver han gå en
vaktutbildning, men vägval i det förflutna sätter käppar i hjulen. Eftersom han är tidigare
straffad kan han nämligen inte söka någon vaktutbildning förrän om tidigast tio år.
Viljan att bidra som de unga tydligt ger uttryck för kan sättas i relation till en strikt
arbetsetik. Denna föreskriver att det är varje enskild (ung) persons plikt att bidra med sitt
arbete till samhällets goda och nyttiga (oavsett hur snett det senare än är fördelat; jfr Garraty
1979). Detta antyder att den arbetslöse som på så sätt inte bidrar till samhället är moraliskt
klandervärd. På så vis implicerar viljan ett slags klander av den egna personen. Men viljan
att bidra kan även ses som något annat. Med utgångspunkt i Axel Honneths (1997) tankar
om det mellanmänskliga erkännandets betydelse för människors självkänsla och delaktighet,
kan viljan att bidra ses som just en strävan efter erkännande – en vilja att betraktas som en
person som både kan och vill bidra med sitt arbete för samhällets goda, och därmed också
bli sedd och erkänd som en fullvärdig samhällsmedlem.
Främlingskapandets dynamik
Ett återkommande drag i berättelserna är alltså en påtaglig frustration över att inte kunna
bidra till samhället genom att arbeta, utan att snarare ligga samhället till last. Viljan att arbeta
kan vara en stark drivkraft, men den kan också bli till en starkt förlamande kraft, om dörrarna tycks stängda. I berättelserna knyts denna allmänna känsla av frustration över att inte
kunna bidra till samhället genom att arbeta just till en känsla av att dörrarna är stängda. Det
är fråga om en alldeles särskild känsla av främlingskap, som är relaterad till informanternas
invandrarbakgrund. Det faktum att de har en bakgrund i andra delar av världen lyfts i berättelserna fram som något som på olika sätt gör det svårare för dem att få ett jobb än för
andra jämnåriga. Informanterna pekar på att det på arbetsmarknaden – och i samhället i
övrigt – finns särskilda förväntningar på och föreställningar om dem som ”invandrare”,
som kommer till uttryck i ett särskilt bemötande. Upprepade erfarenheter av sådana förväntningar och bemötanden bidrar i sig till att skapa en känsla av främlingskap.
Christian menar att situationen på svensk arbetsmarknad är särskilt svår för unga som
honom, som har utländsk bakgrund.
Det är svårt att få jobb speciellt för folk med invandrarbakgrund. Allt går ju inte att bevisa,
men det är mycket diskriminering också. Inte alltid, men absolut att det förekommer. Sedan
som sagt, även om det inte är diskriminering… ja… man måste liksom ändå ha något extra
för varför ska de inte välja svensken framför mig?

Christian bygger sin berättelse på både egna och andras erfarenheter, från arbetslivet och
livet i övrigt. Sensmoralen är att du för att lyckas som ung med ”invandrarbakgrund” behöver hävda dig mot en mängd förväntningar och föreställningar för att ”de”, arbetsplatsernas grindvakter, ska välja att rekrytera just dig och inte en ”svensk”. Christian beskriver
hur diskriminering på grundval av tillskrivet invandrarskap skapar en känsla av underlägsenhet och otillräcklighet, av att inte höra till och att inte bli tagen på allvar. Dessa känslor
är svåra för omgivningen att förstå.
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Om du söker tusen jobb och får komma på tre intervjuer och ändå inte får något av
jobben… blir du inte deprimerad då? Då går man runt arbetslös och deprimerad och
folk utifrån fattar inte varför du inte går till jobbet varje dag.
Främlingskapandets dynamik går som en röd tråd genom berättelserna. Även om Helena
mer än gärna skulle vilja se sig själv som ”svensk” så berättar hon att hon ändå inte riktigt
tillåts göra det av omgivningen. Hon blir ständigt påmind om att hon är ”annorlunda”. Hon
menar att hon trots sitt utseende och svenskklingande namn aldrig känt sig som riktigt
”svensk”. Hon är och förblir ”finne”, i både sina egna och omgivningens ögon. Hon tror
att det delvis beror på att hon inte är rädd för att säga sin åsikt, vilket hon uppfattar som
”typiskt osvenskt”. Helena beskriver hur hon möter en rad stereotyper när hon berättar att
hon har finsk härkomst. Bland de vanligaste stereotyperna om henne som ”finne” hör till
att hon skulle bära kniv och dricker mängder av alkohol. En typ av situation då hon inte
känner sig som en ”svensk” är tillfällen då hon valt att inte berätta om sin bakgrund, men
att bakgrunden sedan ändå kommer på tal. Vid sådana tillfällen säger hon sig ofta avläsa en
ändrad hållning från omgivningen.
Och så är det skillnad om jag inte berättat innan att vi är från Finland… för det syns ju inte
på mig liksom! Men sedan när man berättar det, då blir det… jag har svårt att sätta fingret på
vad det är som blir annorlunda, men… det blir annorlunda. Folk blir lite försiktigare. Och…
de kanske tänker på vad de säger […] de tror man ska ta illa upp om man pratar om invandrare. Jag menar jag ser inte mina föräldrar som invandrare direkt.

Trots att utseendet och namnet inte omedelbart drar omgivningens blickar mot just henne
som en ”främling”, så frammanas hos Helena ändå en känsla av att inte tillhöra en svensk
gemenskap – hon upplever sig bli betraktad som ”annorlunda”. I och med den upplevelsen
så har hon också kommit att se sig själv som ”annorlunda”.
Känslan av att bli betraktad och bemött som ”annorlunda” är än mer tydligt artikulerad i Aleksandars berättelse. ”Jag är inte svensk”, säger Aleksandar. ”Hur ska jag känna mig
svensk när jag inte blir behandlad som en?” Rationaliteten i Aleksandars argumentation är
enkel och rak: Han blir den han blir betraktad som av omgivningen. Alltså: Det är främlingskapandet som skapar främlingen – och i förlängningen främlingskapet. Aleksandars
minspel och gester visar på uppgivenhet. Han berättar hur han ständigt ses och bemöts
utifrån sin bakgrund och sitt utseende. Han upplever att människor i hans omgivning tillskriver honom en förutfattad bild av en ”invandrare” snarare än att se honom för den person han är. Aleksandar beskriver den frustration som det innebär att veta att det i omgivningen finns bestämda förväntningar på hur han ska tänka och agera, som i vardagen emellanåt försätter honom i jobbiga situationer. Han exemplifierar genom att återberätta följande scen, som nyligen inträffat.
Alltså om man röker en cigarett utanför köpcentret så tror alla att det är knark eller något.
Det var förra veckan, polisbilen gick förbi och vi rökte en cigarett, en vanlig cigarett! Så
stannade han för att kolla och visiterade oss! Framför 50 personer liksom, driver du med
mig? Jag blir lack, det är ju pinsamt som fan! Och snälla liksom, du ser ju att det är en vanlig
cigarett! Näe, jag vet inte. Jag hatar det.

Å ena sidan är Aleksandar noga med att påpeka att alla ”svenskar” inte är likadana: ”det
finns såklart bra folk också”. Å andra sidan har sådana erfarenheter med tiden gjort att
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Aleksandar kommit att känna sig allt mer distanserad till det svenska samhället, till ”svenskarna” och ”det svenska”. Han berättar att han många gånger känner sig obekväm i
”svenskars” sällskap, vilket också medfört att han anpassat sitt umgänge därefter. ”Jag gillar
inte svenskar, så mycket, helt ärligt. För en invandrare skulle jag öppna mitt hjärta, men inte
för en svensk […] Jag vet inte, jag är väl bara en sådan person, jag gillar inte svenskar”. I
Aleksandars berättelse framträder en logik av ömsesidig misstro: Eftersom han upplever att
omgivningen betraktar honom som en ”främling” och bemöter honom med misstro har
han med tiden utvecklat en allt starkare känsla av distans och misstro gentemot dem som
misstror. Logiken är ömsesidigt förstärkande: den som misstros misstror den som misstror,
vilket i sin tur genererar fortsatt misstro (se Bunar 2001; Dahlstedt 2005; Dahlstedt &
Hertzberg 2011a).
Kontakter och förtroenden
Som vi har framhållit tidigare i detta kapitel så har betydelsen av sociala kontakter när det
gäller att få ett jobb slagits fast i tidigare forskning. För att få ett jobb gäller det inte bara att
ha kontakter, utan också att ha ”rätt” kontakter (Hensvik & Norström Skans 2013; Tovatt
2013). I de ungas berättelser aktualiseras och levandegörs också denna betydelse av sociala
kontakter när det gäller att hitta ett arbete. De unga berättar om hur sådana kontakter både
kan möjliggöra och försvåra vägen till att hitta ett arbete. Flera av de unga pekar på hur
invandrarskap, eller närmare bestämt en tillskriven identitet som ”invandrare”, utgör en
försvårande omständighet. Detta dels på grund av att denna tillskrivna identitet beskrivs
som förenad med sämre tillgång till kontakter som skulle kunna vara användbara för att
hitta ett arbete, dels på grund av risken för att sorteras bort under själva rekryteringsprocessen.
Vi kan se exempel på en sådan argumentation i Ayeshas berättelse. Ayesha är tjugofyra
år och hennes föräldrar är från Libanon. Efter gymnasiet jobbade hon i två år som timanställd i en matvaruaffär. Hon har även av och till jobbat på förskola och som brevbärare, så
hon har ingenting emot att testa på jobb inom olika fält. Vid tidpunkten för intervjun är
hon dock arbetssökande. Ayesha är en av de som starkt framhåller betydelsen av att ha rätt
kontakter för att nå framgång i arbetslivet. Hon säger sig vara mycket väl medveten om att
hon, på grund av sin hud- och hårfärg, inte har samma förutsättningar för att nå framgångar
på arbetsmarknaden som ”en vanlig Svensson”. Det har, som hon ser det, att göra med dels
omgivningens förväntningar på henne som ”invandrare” och dels de kontakter hon har
tillgång till. Hon menar att ”en vanlig Svensson” relativt sett har ett stort försprång i arbetslivet genom att förfoga över ett bredare kontaktnät.
Egentligen är det helt sjukt att så många invandrare går arbetslösa… alltså till och med folk
med utbildning och så […] Jag har ju vant mig vid tanken att jag har det svårare att få jobb
än en vanlig Svensson liksom. Jag har inte blont hår och blåa ögon. Jag har inte ljus hy. Och
jag känner inte massa folk med fancy jobb som kan ge mig något fancy jobb… Det är ju så
det funkar, är det inte?

Tankegången går igen även hos Christian, som återigen poängterar att han som ung med
”invandrarbakgrund” är tvungen att anstränga sig dubbelt så hårt som sina ”svenska vänner” för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden.
Mina föräldrar har ju sagt till mig ända sen jag var liten att jag måste jobba dubbelt så hårt
som mina svenska vänner… alltså om jag vill någonting. […] Förut tänkte jag typ inte på det,
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jag trodde det var för att de vill peppa mig eller något, men nu förstår jag lite mer varför de
hela tiden sa så […] Om en arbetsgivare skulle överväga att anställa mig, då måste jag ha
jobbat dubbelt så hårt liksom innan för att visa vem jag och vad jag kan, för att ha en chans…
framför någon annan. En svensk till exempel. För att jag har inget annat liksom, kontakter
eller så. Det är ju hemskt egentligen när man tänker på det, men det bara är så.

Av citatet framgår att denna inställning till arbete kommer från föräldrarna, som ända sedan
Christian var ett litet barn framhållit att han behöver arbeta hårt för att inte bli bortsorterad
till förmån för ”svenskarna”. Av citatet framgår även en känsla av att Christian på grund av
sin bakgrund inte har tillgång till samma slags nätverk som han föreställer sig att hans
”svenska vänner” har. Christians berättelse är emellertid mångbottnad: känslan av att vara
bortsorterad finns där, men han framhåller också att han har haft nytta av de sociala nätverk
han trots allt är en del av. Det var till exempel just tillgången till informella kontakter som
hjälpte honom att få sitt första jobb.
Ja, det var ju tack vare pappa… jag har jobbat ganska mycket hos pappa faktiskt och lärt mig
massor. Både praktiska saker som att sköta en kassa och typ… klara av stress. Men också att
det har gett mig en merit liksom. Den fick jag ju gratis i princip… ”Kom hit, ställ dig i kassan
en stund, jag är snart tillbaka!” Haha, det var typ så det började.

I backspegeln säger sig Christian vara mycket tacksam för allt det han fått lära sig på sin
första arbetsplats och att det var just hans pappa som var hans första väg in i arbetslivet.
Efter en tid kände han dock att det var dags att vidga sina vyer.
Nej, det var inte alltid skitkul att stå där, det kan jag inte påstå. Som med allt annat, man
tröttnar efter ett tag, du vet? Samma grej varje dag… Nej, jag kände att jag behövde göra
något annat. Det var då jag fick jobbet på telemarketingstället.

Även vid hans andra jobb var det personliga informella kontakter som gjorde att han fick
jobbet. Han fick nämligen nys om jobbmöjligheten på telemarketingföretaget via en vän
som vid tillfället jobbade där.
Invandrarskap behöver alltså inte nödvändigtvis vara förenat med begränsade kontakter, utan kan i vissa sammanhang också innebära både värdefulla och användbara kontakter. Nina och Rosanna är två exempel på detta. Nina är tjugonio år och kom till Sverige
från Serbien när hon var nio år. Hon fick sitt första barn när hon var sjutton, vilket hon
beskriver som den främsta anledningen till att hon aldrig gick klart gymnasiet. När Nina
efter föräldraledigheten började leta efter jobb var hon orolig. Hon hade inte gått klart
gymnasiet. Hon hade ingen arbetslivserfarenhet och inga referenser. En dag kom hennes
man hem från jobbet med goda nyheter: hon skulle få en chans att provjobba på lagret där
han arbetade. ”Jag hade nog fortfarande varit arbetslös om det inte var för honom”. Även
i Ninas fall var det alltså familjekontakter som resulterade i det första jobbet. Hon ångrar
att hon inte gick klart gymnasiet, men är samtidigt tacksam för att hon fick möjligheten att
jobba, trots hennes brist på erfarenhet.
Vid tidpunkten för intervjun är Nina arbetssökande och försöker samtidigt läsa upp
sina gymnasiebetyg. Hon vill jobba inom äldreomsorgen och har tagit reda på att det finns
en utbildning på Komvux som går varje höst, som hon skulle vilja gå. När hon har kompletterat sina gymnasiebetyg och påbörjat den utbildning som ska hjälpa henne få jobb inom
äldreomsorgen har hon stora förhoppningar om att hennes svägerska ska kunna hjälpa
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henne att komma i kontakt med en arbetsgivare. Hon har nämligen läst samma utbildning
och är nu ute i arbetslivet. ”Vi är som bästa vänner, hon hjälper mig med allt”, förklarar
Nina. När Nina beskriver sin svägerska är det inte en kontakt vilken som helst som framträder, utan en alldeles särskild typ av kontakt.
Vi har känt varandra jättelänge och vi kommer från samma land, alltså har samma kultur…
och samma allt. Alltså man är likadan, du vet? Samma värderingar och allt. Våra föräldrar
kände till och med varandra i Serbien.

Kontakten till svägerskan bygger alltså på en känsla av närhet och likhet (”samma land”,
”samma kultur”, ”samma allt”), vilket genererar ett slags förtroende, till skillnad från den
känsla av misstro som till exempel Aleksandar ger uttryck för i relation till ”svenskarna”.
Ett liknande sätt att förhålla sig till kontakter, som baserade på en känsla av närhet
och förtroende, finner vi hos Rosanna. Rosanna är tjugoett år. Hennes mamma är från
Sverige, hennes pappa från Italien. Hon är själv född och uppvuxen i Sverige och hon ser
sig egentligen mer som ”svensk” än som ”italienare”. Efter studenten läste Rosanna en
kortare utbildning i detaljhandel för att bli butiksbiträde, ett yrke hon velat jobba med så
länge hon kan minnas. Vid tidpunkten för intervjun står hon dock utan arbete. Hon säger
att det är svårt att få in en fot inom det yrke där hon önskar en framtid. Rosanna är frustrerad över att gå arbetslös och försöker använda alla de kontakter hon har för att hitta ett
arbete. En av hennes närmaste vänner, som jobbar i butik, har lovat att fråga runt om lediga
jobb och lägga in ett gott ord för Rosanna om det är någon tjänst som ska tillsättas. De har
känt varandra sedan barnsben, är gamla familjevänner och har samma etniska bakgrund.
”Jag litar på henne och vet att hon vill mitt bästa. Vi italienare måste hålla ihop liksom!”,
säger hon och skrattar.
Ja, alltså vi är jättenära och hjälper alltid varandra med allt vi kan. Våra familjer är gamla
vänner och har alltid varit jättenära liksom… litar på henne till hundra procent och jag vet
att om hon hittar något… så kommer hon säga till mig direkt. Alltså du vet, det är uppriktig
glädje mellan oss, att man faktiskt gör sitt yttersta att hjälpa den andra.

Både Nina och Rosanna uttrycker ett stort förtroende för sina nära vänner vars kontakter
de har stora förhoppningar om att kunna nyttja för att få tillträde till arbetslivet (jfr Lundqvist 2010; Tovatt 2013). Vännernas gemensamma bakgrund, kultur och värderingar
skapar, såsom Nina och Rosanna beskriver det, en särskild känsla av förtroende som binder
dem samman med deras närmaste vänner, på ett sätt som skiljer sig från kontakterna med
andra utomstående bekanta. Detta gör samtidigt att Nina och Rosanna har större förhoppningar om att den nära kontakten till dessa nära vänner ska kunna hjälpa dem mer än andra
kontakter. På så sätt skulle man kunna säga att invandrarskap inte nödvändigtvis behöver
vara ett hinder när det gäller kontakter, utan att det även kan utgöra en resurs som potentiellt kan mobiliseras.
Samtidigt bör man i det här sammanhanget, i en studie av ofrivillig exkludering, vara
uppmärksam på frågan om de sociala nätverkens räckvidd: hur långt kan de unga komma
med den hjälp och den information som dessa nätverk tillhandahåller? Det är långt ifrån
alla sociala nätverk som kan förmedla information eller kontakter som underlättar etableringen av en uppåtgående yrkesmässig karriär, till yrken där lönerna är goda, anställningskontrakten trygga och statusen hög. I dessa fall kan nätverket möjligen hjälpa den enskilde
att ”get by”, genom att till exempel ge socialt stöd och hjälp att hantera vardagens problem,
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men det är inte alls säkert att det hjälper dem att ”get on”, det vill säga inleda en professionell karriär som leder uppåt i samhällets sociala hierarki (jfr Ball m.fl. 2002).
Familj, stöd och utbildning
I det följande kommer vi att titta närmare på de ungas berättelser om framtiden med fokus
på frågan om fortsatta studier, i form av såväl lösa tankar som utvecklade strategier. I detta
sammanhang är vi också intresserade av att undersöka hur de unga i sina berättelser om
framtiden knyter an till de resurser som deras sociala nätverk kan innebära. Vi har i det
föregående sett flera exempel på hur familjemedlemmar och framför allt föräldrar kan vara
viktiga när det gäller att förmedla kontakter som kan användas för att hitta arbete. Men
föräldrarna kan vara viktiga även på andra sätt. Inte minst när det gäller att stimulera till
fortsatta studier, som ett sätt att på sikt skaffa ett arbete. Samtliga av de som intervjuats
anser att det är viktigt att satsa på sina studier för att få ett jobb. De unga kan schematiskt
delas in i två kategorier – de som ser positivt på fortsatta studier (Helena, Nina, Ayesha och
Christian) och de som inte ser fortsatta studier som en del av sin framtidshorisont (Rosanna,
Aleksandar och Ermin).
”Jag kunde inte göra det jag ville i det här landet, men du kan”
Christian, Helena, Nina och Ayesha har gemensamt att de under sin uppväxt och framför
allt från sina föräldrar har fostrats enligt ett tankesätt som framhåller studier som av yttersta
vikt för individens karriärmöjligheter. Föräldrarna har varierande studiebakgrund, men en
gemensam nämnare hos dem är en önskan om att barnen ska prioritera studierna, och studera vidare, för att öka sina chanser till en trygg framtid. Från föräldrarna har de unga fått
lära sig att se utbildning som ett konkurrensmedel, något som gör det möjligt att hävda sig
i konkurrensen och bygga en karriär i det svenska samhället.
Nina anger tonen i intervjuerna med att säga: ”Det är jätteviktigt att plugga! Annars…
ja, men det går inte att hitta jobb. Man måste ha en utbildning för att komma fram till ett
jobb, annars går det inte. Det är svårt utan utbildning”. Ninas pappa är elektriker och
mamma är pensionär. Hon berättar att de tyckte det var synd att hon inte fullföljde gymnasiet, men att de är glada att hon idag jobbar. Det var alltid det som utgjorde den främsta
oron, hur ska hon lyckas få något jobb utan utbildning? Nu känner de båda stolthet över att Nina
bestämt sig för att studera vidare för att sedan söka jobb inom äldreomrogen.
Christian har samma syn på utbildning. ”Alltså nuförtiden behöver man en utbildning
oavsett vad man vill göra i livet tror jag”, säger han. ”Det går inte att göra någonting utan en
utbildning. Det är redan ont om jobb. Folk slåss om jobb, då behöver man någonting som
kan backa upp en”. Christians pappa arbetade som civilingenjör i Syrien, innan han flyttade
till Sverige. Idag äger och driver han en restaurang. Christians mamma är arbetslös. Under
Christians uppväxt har utbildning alltid varit i fokus. Det är framför allt pappan som har
motiverat Christian till att studera vidare. ”Min pappa stöttar mig, han säger att ’Jag kunde
inte göra det jag ville i det här landet, men du kan. Se till och gör det’”. För Christian är det
självklart att studera vidare. Från sin pappa har han fått inställningen att man måste satsa
hårt och att studier är ett absolut måste för att komma någonstans. ”Det är klart jag vill
plugga. Jag måste – för att göra honom stolt”. I framtiden vill han jobba inom försäljning,
kanske ska han starta eget. Christian vill också lära sig mer om vad det skulle innebära,
eventuellt läsa affärsjuridik, bokföring och annat som är relevant att kunna för en framtida
egenföretagare.
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Även Ayesha ser egenföretagandet som en framtida möjlighet och utbildning som ett
steg på vägen för att nå dit. Ayeshas dröm är att bli frisör, att en dag äga sin egen salong
och vara sin egen, och andras, chef. Först måste hon dock spara ihop tillräckligt med pengar
för att kunna gå en bra frisörutbildning. Hon menar att det i slutändan inte handlar om hur
mycket man tjänar i månaden, utan om att man gör det man brinner för – en utbildning är
dock alltid bra att ha. Både Ayeshas föräldrar är lärare. Hennes pappa undervisar i matematik på högstadiet och mamma i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. Båda föräldrarna
anser att det är viktigt att Ayesha utbildar sig, oavsett vad hon vill jobba med i framtiden.
Helst av allt vill de att hon ska söka vidare till högre studier.
Jo, men det är klart man borde plugga. Alltså, jag vill inte bli lärare, men jag tycker ändå att
oavsett vad man ska jobba med så borde man utbilda sig. Jag vet vad jag vill göra nu och om
jag skaffar mig en riktigt bra frisörutbildning så är det bara en tjänst för mig själv liksom.

Ayesha ger i sin berättelse uttryck för värderingar och lärdomar från hennes föräldrar, som
båda betonar vikten av att ha en formell utbildning. Trots att hon uttryckligen säger att hon
inte vill bli lärare, som sina föräldrar, så understryker hon ändå att hon gör sig själv en tjänst
genom att åtminstone investera i en formell utbildning inom frisöryrket, där hon tänker sig
en yrkesframtid.
Helena har funderat på att börja studera igen och då till behandlingspedagog. Hon
vill, med anledning av sin egen bakgrund och erfarenhet, arbeta med människor som har
det svårt. ”Jag tror jag skulle passa till det yrket”. Hon upplever att en person med hennes
lärdomar kommer att kunna hjälpa och stödja på ett helt annat sätt än någon som enbart
fått sina kunskaper från kurslitteratur. Hon beskriver sin mamma som hård men rättvis, en
person som alltid har uppmuntrat henne till att tro på sig själv, sina förmågor och att strunta
i vad andra tycker. Hennes mamma har alltid motiverat henne till att satsa på studierna.
Utbildning… där har jag nog ändrat min syn, för att för några år sedan tyckte jag inte alls att
det var viktigt, men nu […] om man tar min roll som undersköterska till exempel, så tycker
jag att det är viktigare och viktigare att man utbildar sig, att personen har rätt… kompetens!
Speciellt då inom vården […] Även inom förskolan är det ju väldigt viktigt, tycker jag. Att
kanske inte ta in lika många barnskötare, att det är viktigt att ta in utbildade förskolelärare.
För det är ändå våra barn som ska föra vårt samhälle framåt, så att de lär sig rätt från början
[…] hur man ska behandla andra och så där. Och jag har ju själv barn, så jag tycker det är
extra viktigt för min son… att få rätt värderingar i livet.

Helene hade tidigare i livet inte lagt någon större vikt vid utbildning, men kom med tiden
att ändra inställning. Hon kom till exempel att inse betydelsen av högre utbildning inom
vårdyrket först efter det att hon själv varit verksam inom vården. På ett liknande sätt kom
hon att se behovet av en bredare kompetens och fler pedagoger framför barnskötare på
förskolorna, först då hon blev mamma och kom i kontakt med förskolan.
Ayeshas och Christians berättelser vittnar om att de båda växt upp i hem där universitets- och högskoleutbildning anses vara både ett nödvändigt och naturligt val. I deras sociala nätverk finns det såväl erfarenhet av vidareutbildning som en tydligt positiv värdering
av detta alternativ, vilket hjälper dem att ”get on”. Deras utbildningsplaner är ”inbäddade”
i ett sammanhang som stöder och hjälper dem (jfr Ball m.fl. 2002). För Nina och Helena
ser bilden något annorlunda ut. Här har högskolan inte varit ett lika självklart alternativ,
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eftersom deras relationer inte har gett dem samma resurser, och tankarna kring denna utbildningsform har växt fram efter hand. Gemensamt för dem är dock att utbildning ses
som en nödvändighet.
”Plugg har aldrig varit min grej”
Även Rosanna, Aleksandar och Ermin framhåller betydelsen av att ha fullföljt en utbildning
för att kunna hitta ett arbete, något som också har understrukits av deras föräldrar. Trots
det så intar fortsatta studier inte någon framträdande position i deras berättelser. Istället
betonas betydelsen av att arbeta och hitta ett arbete de trivs med.
Rosanna berättar att hon har en bra kontakt med sin mamma, som jobbar på ett café.
Pappan har hon idag ingen kontakt med. För föräldrarna har allt fokus varit på att Rosanna
åtminstone bör gå klart gymnasiet. Rosanna tolkar det som om det i mångt och mycket
beror på att hennes mamma själv aldrig gjorde det. Hon har dock inte följt föräldrarnas
önskan. Rosanna säger nämligen att hon inte trivs i skolbänken och har därför valt att inte
studera vidare. ”Plugg har aldrig varit min grej. Det är nog bara för vissa”. Helst skulle hon
vilja jobba som butikschef, hålla i alla trådar och bestämma över hur butiken ska drivas.
Hon vill egentligen inte behöva studera vidare, men om hon inte kan röra sig i riktning mot
att nå målet genom att till exempel börja arbeta som butiksbiträde, så är hon nog ändå
tvungen att sätta sig på skolbänken igen. I så fall kan hon tänka sig att studera till transportledare. Trots att mamman helst av allt sett att dottern studerar vidare så upplever Rosanna
att hon alltid har fått stöd hemifrån när det gäller valet att inte läsa vidare. ”Mamma stöttar
mig alltid. Nu är jag arbetslös och hon är inte jobbig mot mig. Hon vet att det tar på psyket
liksom”. Det viktigaste är trots allt, framhåller både hon och hennes mamma, att ha ett
arbete. ”Vet inte, tror inte man alltid behöver plugga liksom, så länge man har ett jobb man
trivs med…”.
Aleksandars pappa är busschaufför och hans mamma arbetar i en skolcafeteria. Föräldrarna vill att han kompletterar sina gymnasiebetyg och därefter studerar vidare, något
som Aleksandar inte har nappat på. Han berättar att han följer sin egen vilja och har svårt
att gå föräldrarna till mötes.
Alltså jag lyssnar inte på någon. Jag lyssnar bara på mitt hjärta. Jag är en sådan person, jag vet
inte […] plus jag har inte haft bra kontakt med mina föräldrar sedan jag var liten […] Utbildning, det är svårt och komma in om man inte har sina gymnasiebetyg. Det är sjukt svårt, inte
så lätt […] nej alltså, jag vill ju inte. Jag vill inte studera mer. Jag vill jobba med händerna.
Det är det enda jag kan.

Drömmen att bli ordningsvakt har som sagt fått en ordentlig törn på grund av att Aleksandar blivit straffad och därför inte kunnat söka in till just den utbildningen. Istället skulle han
vilja gå en svetsarutbildning och arbeta som svetsare tills det att han kan göra det han egentligen vill. Aleksandar ser svetsarutbildningen som ett bra alternativ, eftersom den inte kräver
gymnasiebetyg. Han vill allra helst arbeta med händerna och svetsyrket erbjuder en möjlighet att göra detta, till en bra lön. Svetsyrket får därför bli hans delmål, tills det att han har
möjlighet att bli ordningsvakt.
Båda Ermins föräldrar är arbetslösa. De vill att Ermin ”sköter sig” och hittar ett jobb
som han kan försörja sig på. ’”Sköt skolan, skaffa dig ett jobb och börja jobba’, brukar de
säga. ’Börja tjäna dina egna pengar’ [tystnad]. Och det har de väl rätt i”. Framtiden är dock
oviss. Ermin vet fortfarande inte riktigt vad han vill göra i framtiden och han är försiktig
med att tala om förhoppningar och framtidsplaner. Han vill helst inte studera vidare. Det
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viktigaste, säger han, är att han kan leva ett ”vanligt liv”, betala räkningarna och ta hand om
sig själv. Han tycker om bilar och funderar på att göra någonting inom bilbranschen, men
det är ingenting han vågar satsa på än.
I Rosannas, Aleksandars och Ermins planer inför framtiden framkommer tydligt att
de inte ser studier som någonting som passar just dem. ”Plugg har aldrig varit min grej,
det är nog bara för vissa”, säger Rosanna, och Aleksandar poängterar att han ”vill jobba
med händerna, det är det enda jag kan”. I deras familjer finns inte heller någon tradition
av högre utbildning. I deras sociala nätverk saknas den specifika resursen. I fokus står
istället att man bör fokusera på att hitta en (omedelbar) försörjning. Det är bara i Aleksandars fall som föräldrarna uttryckligen har drivit på för fortsatta studier, men han framhåller att han ändå förbiser deras önskemål, först och främst på grund av sämre familjerelationer. Både Aleksandar och Ermin berättar att de inte har någon meningsfull relation
till sina föräldrar. Det kan således vara så pass illa att deras nätverk varken hjälper dem att
”get on” eller ”get by” (jfr Ball m.fl. 2002).
Kanske kan de lågt ställda förväntningarna bli en självuppfyllande profetia: medan
det för vissa ses som troligt och helt normalt att studera vidare kan högre studier för andra
ses som i det närmaste helt omöjligt. Föreställningar om att man helt enkelt inte ”lämpar
sig” för högre utbildning kan alltså i sig komma att resultera i att man faktiskt gör livsval
som inte kräver vidareutbildning (jfr Trondman & Bunar 2001). Därmed blir vägen ut ur
arbetslöshet mer svårfunnen och känslan av att inte tillhöra samhället starkare.
Avslutande diskussion
I detta kapitel har vi ägnat oss åt att analysera ungas berättelser om sociala relationer och
deras betydelse för de ungas tillvaro idag och för ett tänkt framtida inträde i arbetslivet.
De som har berättat om sina framtider är unga med utländsk bakgrund som varken studerar eller arbetar, en kategori som på senare tid har beskrivits som en växande riskgrupp.
Med utgångspunkt i de ungas egna erfarenheter och meningsskapande har vi i kapitlet
visat på hur de unga gestaltar sitt framtida inträde i arbetslivet, hur deras berättelse om
framtiden formas av den situation här och nu som de unga befinner sig i, vilka olika resurser och förväntningar som återfinns i de sociala relationer som de unga ingår i och hur
dessa i sin tur inverkar på de ungas inträde i arbetslivet.
I de ungas berättelser framkommer en bild av omgivningens gängse förväntningar
på dem som i allt väsentligt påminner om den bild som gavs i föregående kapitel. De unga
pekar på att det i samhället finns en dominerande berättelse enligt vilken de framträder
som annorlunda och främmande, som passiva och tärande. Denna dominerande berättelse skapar de unga som ”invandrare”. De pekar på hur denna berättelse på olika sätt
formar deras liv här och nu. De stereotypa förväntningar som finns på dem är något som
de ständigt är tvungna att förhålla sig till – och det kan de göra på olika sätt.
Bland de unga finns inte minst, liksom bland de unga som kom till tals i föregående
kapitel, en stark vilja att inte leva upp till omgivningens gängse förväntningar om dem,
enligt vilka de framställs som passiva och tärande. De vill inte ligga samhället till last och
leva på bidrag, utan av berättelserna att döma vill de snarare bidra, vara närande, genom
att arbeta. I sina berättelser framkommer också hur de unga inte heller vill bli betraktade
som främmande, annorlunda och avvikande, utan snarare som tillhörande. Denna vilja
kan ses som en strävan efter erkännande (Honneth 1997). Problemet, såsom de unga beskriver det, är därmed inte att de skulle vara ovilliga att arbeta och göra rätt för sig, vilket
omgivningens gängse förväntningar skulle göra gällande. Problemet är snarare att de inte
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har eller kanske rentav inte ges möjlighet att hitta arbete. I de ungas berättelser om tillvaron här och nu likväl som i deras föreställningar om den önskvärda framtiden (Bjurwill
1986) är det möjligt att utläsa en stark frustration över att befinna sig i en situation där de
inte ges möjlighet att bidra, samtidigt som de utpekas som passiva och beroende av bidrag.
I berättelserna framkommer en dynamik där omgivningens misstro och misstänkliggöranden i sin tur tenderar att skapa misstro bland de unga, något som pekar på betydelsen av
att närmare undersöka de mekanismer som skapar till exempel misstro – och att inte bara
ägna uppmärksamhet åt de effekter som dessa mekanismer skapar.
I sitt berättande om samtiden och i sina drömmar om framtiden navigerar de unga
mellan rådande villkor i samhället och omgivningens gängse förväntningar genom att mobilisera de resurser som finns tillgängliga för dem – inte minst i form av sociala relationer,
den uppsättning av nätverk och kontakter som kan hjälpa dem framåt, som kan göra det
möjligt för dem att hantera de hinder och svårigheter som de möter (Tovatt 2013). Därmed bekräftas betoningen av de sociala nätverkens betydelse i tidigare forskning (Hensvik
& Norström Skans 2013; Tovatt 2013). Bland de unga finns därtill en bred samstämmighet
om betydelsen av att studera vidare som ett medel för att hitta arbete – även på denna
punkt bekräftar alltså detta kapitel tidigare forskningsresultat (Jonsson & Rudolphi 2011).
Däremot finns det bland de unga väsentliga skillnader när det gäller vilken roll som fortsatta studier ges i de olika scenarier inför framtiden som de unga tänker sig – vilket potentiellt värde som studierna tillskrivs. I detta sammanhang är återigen de sociala relationerna centrala – i form av det stöd och de förväntningar som inte minst föräldrarna kan
erbjuda.
Vad de unga sammantaget ger uttryck för i sina berättelser om samtidens utmaningar
och i sina föreställningar om en önskvärd framtid är alltså en stark vilja att bidra, artikulerad i form av en vilja att arbeta, som ett medel för att bli erkänd och höra till. I sitt berättande skulle man därmed kunna säga att de unga utmanar, men samtidigt återskapar omgivningens gängse förväntningar – och närmare bestämt förväntningen om att de för att
tillhöra samhället och därmed bli inkluderade i dess gemenskap behöver arbeta och göra
rätt för sig. I de ungas berättelser, liksom i mittfåran av samtida politisk debatt, framträder
arbete närmast som en medborgerlig plikt, snarare än en medborgerlig rättighet. Samtidigt
gestaltas i de ungas berättelser, liksom i de ungas berättelser i föregående kapitel, en kamp
om att höra hemma, i ett samhälle som de beskriver som inte riktigt redo att rymma dem
som hemmahörande. Just kampen om hemmahörande är också en tematik som berörs i
kommande kapitel, som kommer att visa på hur denna kamp – om att höra hemma – inte
bara är något som utspelas individuellt, i det vardagliga och i det fördolda, utan även något
som utspelas kollektivt, i det offentliga.
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9. Den nya svenska förortsrörelsen – viljan att
höra hemma
Magnus Dahlstedt & Aleksandra Ålund
e jag normal e du normal e vi normala
jag e inte här för skojs skull, jag e här för att tala
The Latin Kings, Stoppa rasismen, 1994
Vi ska ha rätt att… leva både i verkligheten och i gränslandet, vilket alltså betyder att vi ska
ha rätt till fiktionen, drömmarna och allt det där som de ängsliga och trångsinta kallar förljuget. Får vi det kan vi nämligen på en gång tala rakt på sak – och leva i gränslandets bilder –
vilket är förutsättningen för förmågan till identifiering med andra, för distansering och för
det överskridande som gör nya starter i skeendet möjliga. Eller med andra ord: skapande,
upptäckter, förvandlingar.
Bengt Nerman, Om erfarenheten, 1981: 42

I spåren av de senaste decenniernas välfärdspolitiska omvandling har de socioekonomiska
klyftorna och den rumsliga polariseringen blivit allt mer påtaglig i svenska städer. Parallellt
med denna tilltagande polarisering har förorten, särskilt under det senaste decenniet, blivit
skådeplats för ett allt mer synligt politiskt motstånd, i form av återkommande oroligheter
och våldsamma missnöjesyttringar – inte minst 2009 och 2013.
Detta kapitel kretsar kring just förorten som skådeplats för politiskt motstånd. Särskilt
fokus riktas mot framväxten av en förortsrörelse bland förortens unga, en form av gräsrotsmobilisering som kretsar kring rumslig och social orättvisa (Sernhede m.fl. 2016; Ålund
2014b). Denna rörelse uttrycker ett lokalt förankrat, men translokalt förgrenat, motstånd
mot den sociala exkludering som drabbar de boende och inte minst de unga i förortsområden runtom i landet (León Rosales & Ålund 2017). I denna organisering åberopar förortens
unga sin rätt till hemmahörande på lika villkor. Rörelsen drivs av en stark vilja att höra till,
artikulerad i en kamp för hemmastadiggörande. De unga kräver rätten till staden och till Sverige
som inkluderande hem.
Dagens förortsrörelse kan ses som uttryck för en ny slags svensk folkrörelse, som
bygger på nya innebörder av hemmastadiggörande. Den åberopar hemmahörande och
social rättvisa, inte minst genom att knyta an till drömmar och visioner från det förgångna
– däribland visionen om folkhemmet. I detta kapitel beskriver vi framväxten av denna nya
svenska folkrörelse. I kapitlet tar vi avstamp i våra tidigare studier av kamp om hemmahörande utifrån förortens kontext (t.ex. Ålund 1997; Schierup m.fl. 2014; Dahlstedt 2005,
2016), med särskilt fokus på populärkulturen och dess kraft att skapa känslor av samhörighet som medel för att göra anspråk på hemmahörande. Med nedslag i 2010-talets, 1990talets och 1970-talets Sverige visar vi på att den kamp om hemmahörande som bedrivs
inom den samtida förortsrörelsen har föregåtts av motsvarande kamp, i såväl litteratur och
populärmusik, från 1970-talets Mahmut Bakis till 1990-talets Dogge Doggelito och The
Latin Kings till 2000-talets Timbuktu. Dagens kamp för hemmahörande är därmed ett eko
av kamper som har utkämpats tidigare, samtidigt som den tar avstamp i nutida villkor och
utmaningar. Innan vi tar oss an framväxten av denna förortsrörelse inleder vi dock med
några ord om hur vi närmar oss frågan om hem och hemmahörande.
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Dörrar, broar, rötter
Som vi kunnat se tidigare i denna bok så är hem en mycket laddad metafor som har flera
konnotationer (se kapitel 1 i denna bok). När metaforen hem används av migranter i den
första generationen så tenderar förståelsen av hem att relatera till svunna tider och ursprungsplatser, ett hem som lämnats vid utvandringen. I landet de migrerat till ändrar begreppet innebörd till hemma-görande (Ålund m.fl. 2017), där det är skapandet av ett nytt hem
som står i fokus – förkroppsligat i ordet hemmastadiggörande. Hemmastadiggörande är inte
synonymt med tillhörighet. Att vara bosatt i Sverige och att inneha formellt svenskt medborgarskap innebär inte automatiskt att bli inkluderad som hemmahörande i det ”nya hemlandet”.
Hemmahörandet är en del av det mottagande samhällets repertoar av strategier för
att inkludera medborgare av olika slag (jfr Ålund m.fl. 2017; Lloyd & Vasta 2017). Denna
inkludering är – som vi också har kunnat se ett otal exempel på i de olika kapitlen i denna
bok – inte sällan motstridig. Inkluderingen kan nämligen bygga på stigmatisering och underordnande social exkludering av migranter såväl som krav på anpassning till en uppsättning förutbestämda värderingar.
Sociologen Georg Simmel skrev i början av det förra seklet en essä, Bridge och Door,
som kan bidra till en fördjupad förståelse av det samtida hemmastadiggörandets motsägelsefullheter. Utifrån Metropolis, sin tids storstad, resonerade han i artikeln med samma namn
(Simmel 1950a), om kopplingen mellan närhet och avstånd som olika dimensioner av
mänsklig interaktion. Framför allt kan hans metaforer bro och dörr (Simmel 1994) ge fantasifulla ingångar för att närma oss förutsättningarna för hemmastadiggörande, inte minst vad
avser Främlingen (Simmel 1950b). Simmels begrepp Främling motsvarar den samtida invandraren och i förlängningen de socialt och kulturellt exkluderades möjligheter och hinder när
det gäller att höra till den svenska nationen (Ålund 2009; Ålund m.fl. 2017a).
Det mångkulturella samhället har allt mer kommit att framstå som ett intrikat system
av brobyggen som förbinder olika territorier och avskilda sociokulturella domäner, där kultur ses som något oföränderligt, en essens, rötter (Ålund 2003, 2017). En utblick över det
samtida Sverige– och för den delen över resten av det samtida Europa – visar oss att en
sådan statisk syn på etnokulturell tillhörighet utgör en utbredd förståelse av det mångkulturella samhällets utmaningar (Dahlstedt & Neergaard 2016; Ålund m.fl. 2017b). Som vi
kunde se i det första kapitlet i denna bok karaktäriseras denna förståelse av en uppfattning
om fundamentala skillnader mellan Oss och Dem, inte sällan definierade i kulturella termer
– i termer av mer eller mindre oförenliga värden. Även Sverige, som åtminstone under slutet
av 1990-talet uppmärksammats runtom i världen för sin ambitiösa mångkulturella politik
(Ålund & Schierup 1991), präglas idag av etnokulturella gränsdragningar och rangordningar
mellan Oss och Dem (se vidare kapitel 1 i denna bok).
För Simmel (1994) är bron något annat än en bara en förbindelselänk. För honom
markerar bron avstånd och förbindelse på en och samma gång. Bron utgör en linje mellan
två ändliga och därmed avskilda punkter. Bron erbjuder en viss frihet, men endast för den
som står i mitten av bron. För den som beträder den ger bron en uppfattning om att de två
avskilda punkterna är förbundna. Därmed är bron ett uttryck för närhet, men samtidigt
distans. I relation till metaforen bro ställer Simmel en annan metafor, dörr. Jämfört med
bron erbjuder dörren en annan form av mänsklig interaktion. Dörren ger den passerande
möjligheter att kliva ut och röra sig i alla möjliga riktningar. Simmel (1994: 8) menar att livet
flödar ut från dörren och ”från isolerade, skilda existensers begränsning till alla riktningars
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obegränsning”. Dörren blir här en central metafor för människors vilja och möjlighet att
handla. Dörren öppnar färdvägar för en resa i alla möjliga – gränsöverskridande riktningar
(Ålund 1995, 2009). I linje med dörrens metaforik beskriver Simmel (1994: 10) människan
som ”den gränsöverskridande varelse som inte har någon gräns”.
Simmel var en av de första sociologer som uppmärksammade de komplexa sambanden mellan ”främlingen” och samhället. Simmel menade att främlingen egentligen inte alls
är särskilt främmande. Främlingar är i själva verket människor precis som ”vi” – och inte
några varelser från yttre rymden. Varelser från yttre rymden – invånarna i Sirius, som Simmel (1950b: 402) benämnde dem – är egentligen inte främlingar för oss. De existerar inte
för oss och svarar därmed inte mot innebörden av vare sig när och fjärran. Främlingen är
en person som kommer idag och stannar imorgon. Den speciella innebörden av främlingens ställning bestäms av den mottagande ”gruppens” (som Simmel formulerar det) sätt att
definiera närhet och distans (s. 408). Medan främlingen utgör en del av den grupp som hon
möter, så tenderar denna grupp att förhålla sig till främlingen genom en avgränsning som
närmast kan liknas vid hållningen till ”de fattiga och inre fienderna” (s. 402f).
I linje med detta resonemang är därmed existensen som främling inte kopplad till en
bestämd egenskap hos en enskild individ. Den är snarare resultatet av en kategorisering –
ett främling-görande: Simmels tankar från det förra sekelskiftet är i allra högsta grad aktuella.
Främlingar placeras nämligen fortfarande in i kategorier, etniska, kulturella eller religiösa,
som vanligtvis framställs som givna (jfr Sollors 1989) eller, för att spinna vidare på Simmels
resonemang kring metaforen bro, slutgiltiga. Genom att uppmärksamma främling-görandet
– som en alltjämt pågående process – riktar Simmel dock uppmärksamhet mot hur det går
till när enskilda människor omvandlas till medlemmar av en underordnad social kategori.
Denna omvandling utgör ett klassiskt tema som förbinder en historia av kolonialism, migration och exil. Simmels tankegångar öppnar upp för en fördjupad förståelse som går bortom ursprung och det till synes ”naturgivna”, som gör det möjligt att fånga de processer
som i någon mening skapar också dagens främlingar, oavsett om de, för att anamma en
samtida vardaglig vokabulär, betecknas som ”invandrare” eller som ”unga i utanförskapsområden”.
Det är nu dags för den första anhalten i vår berättelse om framväxten av den samtida
förortens svenska folkrörelsen. Vi påbörjar denna berättelse genom att gå tillbaks till 1970talet.
Flaggan och stängda dörrar

Det spelar ingen roll om man är sju eller sjuttio år, svenskarna vet ändå alltid bäst. Jag tror
att de räknar vår ålder från vår ankomstdag. Därför ska jag börja första klass till hösten (Baksi
1979: 8).

Med de orden beskriver den svensk-kurdiske författaren Mahmut Baksi sitt möte med Sverige, drömmarnas land. Liksom många andra av de migranter som sökte sig till Sverige på
1970-talet så hade Baksi förts till Sverige för att bygga en ny framtid. Men redan vid ankomsten fick han klart för sig att det drömmarnas land han kommit till inte alls var sig likt.
Han blev inte alls välkomnad som den jämlike han tänkt sig. Han blev snarare bemött som
en omyndig. Alla de erfarenheter och kunskaper han bar med sig från sitt forna hemland,
kampen för kurdiska rättigheter, för demokrati, för socialism – inget var något värt. Han
var som ett blankt papper. Allt skulle läras om, på nytt. Liksom många andra migranter
mötte han en stängd dörr. Han hamnade, bildligt talat, på skolbänken. Vid katedern stod
svenskarna. Det var de som satt inne med svaren på alla frågor. Några år tidigare hade Baksi
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skrivit en annan bok, med den talande titeln Små slavar! (Baksi 1975), också den med en
svidande kritik mot Sveriges bemötande av de nyanlända migranterna. För svenskarna var
migranterna, som Baksi erfor det, ett slags slavar – andra rangens människor som skulle
tjäna den första rangens genom att ta de mest slitsamma och lågbetalda jobb som ingen
annan ville ha.
Baksis berättelse om det sena 1970-talets Sverige är dock långt ifrån unik. Flera författare som migrerat till Sverige under samma tid gjorde en liknande beskrivning av stängda
dörrar – till exempel Hannu Ylitalo i boken Finnjävel (1972) och Theodor Kallifatides i
boken Utlänningar (1970). Baksi pekar på en viktig fråga i demokratins Sverige, som är lika
aktuell idag som det var på 1970-talet, nämligen vilka som anses hemmahörande i den
svenska samhällsgemenskapen –och vilka som hamnar utanför denna gemenskap.
När Baksi kom till Sverige sågs och bemöttes han som en omyndig ”främling” och
bemötandet fortsatte. Men han gav aldrig upp tanken på att bli hemmastadd, att bli del av
en svensk samhällelig gemenskap, utan han fortsatte att göra anspråk på rätten att få höra
hemma i gemenskapen, med de medborgerliga rättigheter som medlemskapet innebär. Som
ett resultat av denna enträgna kamp för hemmastadiggörande kom han så småningom att
få allt större gehör och han kom – liksom Kallifatides – att bli en del av en svensk litterär
kanon. När han avled år 2000 önskade han bli begravd bredvid sina föräldrar i Kurdistan,
med en svensk flagga på kistan. Så blev även fallet. Baksis önskan om att bli insvept i den
svenska flaggan på kurdisk mark vittnar om en kamp om hemmastadiggörande som är
gränsöverskridande till sin natur, som bygger på hemmahörande i både Kurdistan och Sverige. För honom var nämligen hemmahörande inte antingen Kurdistan eller Sverige, utan
både och (jfr Khayati & Dahlstedt 2014).
Baksi är långt ifrån ensam om att göra anspråk på den svenska flaggan, som en symbol
för hemmastadiggörande, hemmahörande i en svensk samhällsgemenskap. Låt oss röra oss
lite längre fram i tiden, närmare bestämt till 1990-talet, för att ge ett annat exempel på ett
liknande gränsöverskridande anspråk på hemmahörande i en svensk gemenskap, nämligen
inom hip-hopen.
Orten i centrum
Baksis sista önskan kan ses som ett konkret exempel på hur litteraturen, och populärkulturen i stort, utgör en central arena för såväl förhandling som konflikt, där det utspelas en
kamp om hemmahörande (Hall 1981; Grossberg 1992; Street 1997). Forskning om sociala
rörelser har till exempel visat på betydelsen av olika slags populärkulturella aktörer – såsom
musiker, skådespelare och poeter – i rollen som ”rörelseintellektuella” (Eyerman & Jamison
2005).
Låt oss ta musik som exempel: Hiphopen har i snart tre decennier varit en genre som
har möjliggjort både förhandling och konflikt om centrala företeelser i samhället (Rose
1994). Så även i Sverige, inte minst i relation till frågor om det migrationens Sverige, dess
utmaningar och framtid, och särskilt tillvaron i förortsområden runtom i landet (Ålund
1997; Sernhede 2002). ”Hiphop erbjuder”, noterar Potter (1995:132), ”genom sina uppdiktade berättelser, både en kritik av och ett alternativ till den dominerande världsbilden och
dess ideologiska grundvalar, å ena sidan genom att göra oartikulerade antaganden synliga, å
andra sidan genom att konfrontera dessa antaganden med egna motberättelser”. Hiphopen
är inte enhetlig, och den rymmer en mångfald av olika inriktningar, men inom hiphopen
finns en livaktig tradition där det förs något som närmast skulle kunna beskrivas som ett
slags rapresentationens politik, som inte bara åskådliggör den exkludering som drabbar inte
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minst förortens unga, utan som också ingjuter en känsla av stolthet över att leva och verka
på den urbana geografins baksida (Dahlstedt 2005).
Utifrån det Sverige de växt upp i och som de ser som sitt hem-land, utvecklade förortens unga nya uttryckssätt för att förmedla sitt hemmastadiggörande. Hiphopen kom här
att utgöra ett viktigt medel för att skapa kritisk reflektion kring och artikulera ett motstånd
mot segregationen, stigmatiseringen och den sociala exkluderingens samlade effekter. Ackompanjerade av motståndets rytmer spreds budskap om pågående kollektivt främling-görande tillsammans med appeller om solidaritet.
En av de tongivande rösterna inom svensk hiphop är Dogge Doggelito, en gång frontfigur i de legendariska The Latin Kings, som var en av genrens pionjärer då hiphopen slog
igenom på bred front i Sverige på tidigt 1990-tal. Dogge, som egentligen heter Douglas
Léon, är född i Sverige, med en mamma född i Sverige och en pappa född i Venezuela.
Dogge och hans TLK artikulerade i sin musik och med sina texter sina erfarenheter som
stigmatiserade förortsbor i 1990-talets Sverige – till exempel i texten till Stoppa rasismen,
från debutalbumet Välkommen till förorten:
Visst, har svart hår och mörkare hud
och är latinamerikan och tror på gud
Du tycker att jag är en konstig filur
bara för att jag kommer från en annan kultur
Tror du verkligen att jag odlar lök i vardagsrummet
eller badar en gång om året
The Latin Kings, Stoppa rasismen, 1994

Liksom i andra av sina texter plockade TLK här upp och påvisade ihåligheten i rådande
stereotyper om förorten och dess invånare. På så sätt förmedlade de med sina texter och
sin musik en kritisk medvetenhet om hur det är att leva i en position som underordnad,
som delades av många andra av förortens unga. Budskapen spreds och förgrenades, inspirerade till engagemang och motstånd mot exkludering och rasism. Musiken kom på så sätt
att bidra till etablerande av en gemensam terräng där alternativa röster kunde resas, där det
var möjligt att artikulera identifikationer och allianser som överskred etnokulturella dikotomier och åtskillnader (jfr Ålund 2003). Bland annat i just texten till Stoppa rasismen åskådliggörs en tydlig vilja att utmana splittring och skapa en gemensam frontlinje mot rasismen:
Det finns många av er sjuka rasister, men bara några få, fega nynazister
Så var inte rädd, var stolt, försök vara man
Vi svartskallar måste enas, och sluta slåss med varann!
Vi måste sluta slåss med varann!
The Latin Kings, Stoppa rasismen, 1994

Slagordet Stoppa rasismen! ljöd vid den här tiden inte bara i The Latin Kings’ texter, utan
kunde också höras skanderas på gator och torg, i protest mot den allt mer organiserade och
synliga rasismen i Sverige, inte minst representerad av återkommande nynazistiska demonstrationer och öppna våldsdåd riktade mot ”svartskallar” (se Löwander 1998; Ålund 1997).
Inom hiphopen, och inte minst för The Latin Kings, kom just sådana negativa beteckningar
och beskrivningar av förortens unga och om deras hem – förorten – att fungera som bränsle
i deras egen motberättelse. På så sätt blev ”svartskalle” något mer än bara ett utpekande
stigma – det kom även att bli till plattform att samlas kring, en utgångspunkt för att skapa
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ett ”vi”. Liksom med en rad andra etablerade stigman ställdes utpekande tillmälen på ända,
tömdes på innehåll och laddades med nya betydelser för att på olika sätt uppvärdera bilden
av förorten. Sex år senare beskrev TLK återigen förorten, den här gången tillbakablickande
och med fokus på en rad problem – samtidigt som beskrivningen frammanade positiva
känslor för platsen.
förorten e en djungel av betong
om man fick chansen skulle man gitta på en gång
det e kanske därför shonnarna gittar med flum
försöker fixa biz-niz nere i centrum
för arbetslösa och fattiga, blir bara fler och fler
men det gör inget, för jag älskar mitt kvarter
The Latin Kings, Mitt kvarter, 2000

Budskapet var rakt och enkelt: Etablissemanget och resten av det omgivande svenska samhället kan säga precis vad som helst. Dogge, TLK och andra förortsungdomar kommer
ändå vara stolta över dem de är och platsen där de växt upp. I denna motberättelse stod
Orten inte längre i periferin, utan snarare i centrum. Kartan var omkastad. Som en ironisk
betraktelse över den konventionella mediebilden av ”problemförorten” valde The Latin
Kings att likna förorten vid en djungel, ett laglöst land regerat av de djuriska instinkternas
och kaosets makter. Det spelar ingen roll. TLK älskar ändå ”sitt kvarter”. Kvarteret är deras
hem. Liksom Sverige.
De förhandlingar om hemmahörande som vid den här tiden ägde rum inom populärkulturens och inte minst hiphopens utåtriktade appeller ackompanjerade en bred, lokalt
förankrad förhandling som försiggick också bortom offentlighetens ljus – där boende i förorter runtom i landet på olika sätt navigerade bland rådande föreställningar om tillhörighet
och gjorde anspråk på hemmahörande. Låt oss med nedslag i våra egna studier från tidigt
respektive sent 1990-tal stanna upp vid två olika berättelser som kretsar kring viljan att höra
hemma i ett hem som tycks stängt.
En annan tid, en annan stad
Samtidigt som hiphopen under det tidiga 1990-talet växte fram som ett uttryckssätt som
gjorde det möjligt för förortens unga att förmedla sitt hemmastadiggörande träffade vi en
person, låt oss kalla honom Hassan (se Ålund 1997). Han var något av ett nav i förortens
lokala offentlighet, starkt förankrad i både förortens omfattande nät av transetniska vänskapsband och ledande politiska kretsar i staden och landet. Han kallades inte sällan brobyggare; mellan etnokulturella konstellationer, mellan generationer, mellan lokala och centrala makthavare. När vi träffar Hassan i början av 1990-talet är han 26 år gammal. Han är
född utomlands, men uppvuxen och utbildad i Sverige. Hassans berättelse illustrerar – liksom Dogges och The Latin Kings – hur positionen som ”invandrare” påminner om Simmels beskrivning av ”främlingen” som varande både innanför och utanför. Hans berättelse
illustrerar samtidigt hur dörrarna in till och ut från förortens hem ter sig.
”Världen, i alla färger, startar härifrån på T-banan tidig morgon och rör sig mot Stockholm”. Med ett fågelperspektiv betraktade Hassan den sociala kartan och kulturella rymden.
Den lokala världens villkor återspeglar sig i T-bane resenärernas rörelser och riktning. Genom rörelser in och ut pulserar en mänsklig massa som förbinder Rinkeby med omvärlden.
Här avskiljs utresande arbetskraft från inresande ”styresskick”.
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Klockan 5 på morgonen åker invandrare till sina städjobb. Mellan 5-8 ser man bara
invandrare i Rinkeby. Efter klockan 8 ändras bilden. Svenskarna kommer till Rinkeby
och invandrarna åker till Stockholm. Arbetande ut och styrande in. På eftermiddagarna vid 4-tiden sker samma sak, men i motsatt riktning. På T-banan ser man
”klasser” som kommer och går.
Hassan beskrev i följande ordalag konsekvenserna av att han tillsammans med övriga Rinkebybor fogades in i bestämda boxar, som människor av särskilt slag:
I apparatens värld har de fortfarande boxar som de stoppar in oss i. Dagis, skola, socialen
och arbetsförmedlingen leker ännu med oss som om vi vore tennsoldater i olika färger. Man
har ännu inte fattat i expertsvängen att vi inte vill vara tennsoldater. De vallfärdar hit för att
studera oss, mångfaldens problem eller resurs, allt efter vad som för tillfället gäller. Men de
har inte sett rörelsekartan kring T-banan.

På tal om relationer mellan generationer sade Hassan:
Barnen växer och lär sig att lägga ihop saker och ting. De fattar vad som är fel och kommer
tillbaka. När de blir ungdomar talar de om hur föräldrarna har upplevt orättvisor på jobbet.
De vill inte själva gå samma väg. De lever i skuggan av föräldrarnas exploatering och finner
sig inte i att marginaliseras. Våld och brott är kanske en form av protest mot detta, som ett
svar på diskriminering och att samhället inte intresserar sig för dem. Eller inte når ut till dem,
bakom alla paragrafer om jämlikhet. Dessutom skriver massmedia bara ont om oss. Ungdomarna känner det som om ingen gillar dem. Men vi är ju som alla andra, bra och dåliga, och
inte värstingar allihopa.

Hassan tyckte sig dock kunna se en förändring. Ungdomarna hade allt mer börjat politisera
den exkludering de utsattes för. ”Klottret på väggarna är en protest”. Han pekade på framväxten av nya sociala rörelser. ”Vi är tillbaka till 1968, men på 90-talets manér”. Samtidigt
hade enligt Hassan allt fler vuxna ”vaknat”. Inte minst genom att vara ute på nätter och
helger som Morsor på stan och liknande. En sorts ”väckelserörelse” har uppstått kring
”gatans universitet”, ett universitet som också gett Hassan hans viktigaste utbildning. Hans
deltagande i skilda organisationer som ung utgjorde en slags skolning som så småningom
förde honom vidare till deltagande i en rad andra sammanhang, lokalt såväl som nationellt.
För mig har det gällt att se vad som är rättvisa här. Vad som är gemensamt och vad som
förenar. Jag har försökt öppna mig mot alla. Blev medlem i grekiska föreningen. Gick till
jugoslaverna och deras klubb. Byggde ett brett kontaktnät med alla invandrare och Rinkebybor. Här krävdes en bred solidaritet och vi hade själva ett ”FN i miniatyr” som Olof Palme
en gång såg det som. Jag kunde se hur lika erfarenheter vi hade. Hur vi kände på samma sätt.
Alla gamla fördomar och murar raseras när man upptäcker det som förenar.

Det ömsesidiga igenkännandet och den lokala solidariteten är dock, framhärdade Hassan,
inte oproblematisk. Den kan också leda till att lokalsamhället utvecklas till en slags skyddad
zon som kan komma att bli protektionistisk i den meningen att den sluter sig inne, gentemot
en otrygg omvärld (jfr Sernhede 2002). Av den anledningen understryker han att det behöver utvecklas nya politiska krafter som bygger på gemensamma intressen och strävanden,
som inte bara inrymmer förortens ”invandrare”, utan också ”svenskar” som i sina liv också
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tvingas möta exkluderingens samlade effekter, i förorten såväl som utanför. ”Inga djupgående åtgärder har gjorts för att bryta strömmen ut och in i T-banan. Det saknas en samlad
bild”. Hassan menade att klassernas rörelsemönster i T-banan, de sociala missförhållandena, exkluderingen och utbrotten av våldet hänger intimt samman med varandra. Vi kan
här se hur broarnas förbindelselänkar knyter samman skilda existenser i ett åtskilt hem. Men
vi kan samtidigt se behovet av öppna dörrar och nya vägar för att ”kliva ut ur rådande
begränsningar in i friheten” (Simmel 1994: 10).
Afrika och Sverige
Några år senare, mot slutet av den pågående valrörelsen 1998, träffade vi Isak (se vidare
Dahlstedt 1999). Inte långt från platsen där vi några år tidigare träffat Hassan. Isak var när
vi mötte honom i trettioårsåldern. Han berättade att han kommit till Sverige i början av
1990-talet, som politisk flykting från ett nordafrikanskt land. Han var vid den tiden aktiv i
ett flertal lokala ideella föreningar, etniskt grundade, men också med inriktning mot konst
och teater. Isak var även politiskt engagerad i frågor som rörde situationen i båda hemländerna, det han flytt från och det han flytt till. I samtalet pratade Isak om både hinder och
möjligheter för politiskt engagemang i 1990-talets Sverige.
Under samtalet höll en minister valtal på torget utanför. Det var inte många som lyssnade. De flesta passerade utan att stanna. Isak lyfte fram ministerns besök i området som
symtomatiskt för vad han uppfattade som ett större problem.
Om de pratar om ändringar här ute på torget i dessa valtider. Det är bara lögner! […] Nästa
dag, när valet är slut, ser vi inte till dem längre! Inte tills nästa val. Jag trodde att detta är ett
mycket civiliserat land, med fackföreningar, avancerad politisk struktur, men det var samma
sak! I Afrika ser du politikerna en gång var femte år, och det är samma sak här. Det är som i
tredje världen!

Problemet med att förorten och dess befolkning inte blir lyssnad till gäller dock inte bara
politiker. Det gäller i lika hög grad de tjänstemän som arbetar i området. Isak menade att
både politiker och tjänstemän förhåller sig till förortsområdet som ett annorlunda område,
med en annorlunda befolkning, förlagt utanför, i stadens och samhällets marginaler.
På morgonen kommer de tillbaka hit och bestämmer över våra livsvillkor. Och kallar oss för
invandrare. Hur kan dessa personer ens våga stå här och prata om integration? Hur ska vi
kunna integreras när de, efter några minuter efter arbetsdagen, redan är på andra sidan staden?

Återigen är det en hierarkisk, närmast en slags kolonial relation mellan majoritetssamhället
och den annorlunda förorten som beskrivs. I relation till detta förhållningssätt gav Isak
uttryck för både frustration och ilska – däremot inte uppgivenhet. Isak gav i samtalet snarare
uttryck för en stark vilja att bidra till förändring, där inte minst deltagande i lokala föreningar
bildade på etnisk grund lyftes fram som ett viktigt medel för att åstadkomma förändring.
Det finns massor av problem i det här området vad gäller knark, vandalisering, sysslolöshet
och allt möjligt annat, som vi invandrarföreningar faktiskt kan bidra till att lösa. […] Den här
gången vill vi vara med i beslutsfattande position. Vi kan inte alltid ligga på botten. Alltid
finns det någon svensk som sitter där uppe och bestämmer allting och den här gången vill vi
vara med och bestämma.
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Isak berättade om hur flera lokala etniska sammanslutningar, eller så kallade ”invandrarföreningar” hade närmat sig varandra och börjat etablera olika slags samarbeten som överskred
etnokulturella gränsdragningar i en gemensam strävan efter att inte bara stå vid sidan av,
utan att också delta i beslutsfattandet. Denna strävan kom dock snart att möta visst motstånd bland delar av lokalbefolkningen, framför allt bland de äldre, infödda svenskarna.
Vi ska göra det bästa för området. Vi invandrarföreningar har tidigare inte varit delaktiga på
grund av att vi inte varit organiserade, men nu vill vi komma igång och göra någonting.
Reaktionen blev: ”Oj, de ska ta över!” Vad ska tas över? Vem är intresserad av att ta över
[skratt]?

I relation till detta motstånd knöt Isak an till ett tal som Malcolm X (1965: 35) hållit 35 år
tidigare, som behandlade situationen för USA:s ”22 miljoner svarta människor” – eller
”amerikanismens offer”, som han valde att kalla dem.
We’re 22 million niggers here, and we’re going nowhere. We’re staying here. Man måste
förstå det. Vi ska inte flytta. Vart ska vi flytta? Vi är ju här. Man har inte riktigt förstått att vi
är här i Sverige. Vi är hela tiden invandrare, invandrare, invandrare. På grund av vår hudfärg.
Så länge den attityden finns kvar fungerar det inte.

Sensmoralen i Isaks berättelse är enkel: Också de boende i förorter runtom i landet som
pekas ut som ”invandrare” är del av Sverige. För dem finns inget annat hem. Det groende
engagemanget hos Isak liksom bland andra aktiva i de lokala ”invandrarföreningarna” riktade sig framför allt mot barnen, grundad i en vilja att bidra till barnens hemmastadiggörande.
Man måste kämpa. Man kan inte gå och säga till sina barn att det är kört, att det inte kommer
att bli bättre. […] Jag kan inte säga till dem att de inte är svenskar! Och sedan får jag höra att
jag inte tillhör det här samhället. Jag skulle vilja kalla mig för svensk, men jag får inte. Det är
skrämmande.

Under de kommande åren kom detta lokala ideella engagemang för barnen i området inte
minst att så småningom resultera i ett organiserat samarbete med en av skolorna i området
som samlade de flesta av barnen i de yngre åldrarna (Dahlstedt & Hertzberg 2011a).
Efter att bandspelaren stängts av och det var dags att skiljas åt sade Isak: ”Det är en
sak för mig, men en sak är solklar: Mina barn kommer aldrig att acceptera att bli bemötta
på samma sätt som jag blivit. Aldrig någonsin”. Isak gav därmed tydligare kontur åt det som
Hassan några år tidigare sagt om förortens unga: ”De lever i skuggan av föräldrarnas exploatering och finner sig inte i att marginaliseras”. Isaks barn är födda och uppväxta i Sverige. De har inget annat hem än just detta Sverige. Ändå betraktas de som inte fullt ut hemmahörande, på grund av sin hudfärg.
En ny folkrörelse
De vardagliga erfarenheter och upplevelser av främling-görande, som Hassan och Isak artikulerat i sina berättelser på 1990-talet, utgör en samlad erfarenhetsgrund för anspråk på
hemmahörande och social rättvisa. Det är också i denna erfarenhetsgrund som vi kan se
grogrunden till de högljudda protester och våldsamma upplopp som ägde rum i bland annat
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Malmö, Göteborg och Uppsala 2009 (Schierup & Ålund 2011) och återigen i Stockholm
2013 (Schierup m.fl. 2014).
15 år efter vårt möte med Isak nåddes vi av nyheten om bilar som satts i brand och
eskalerande sammandrabbningar mellan ungdomar och polis – alldeles utanför fiket där vi
mötte Isak. Skeendet ägde rum i samband med en serie av våldsamheter som hade utlösts
av ett urspårat polisingripande i Stockholmsförorten Husby, vilket i sin tur resulterade i att
en hotfull äldre Husby-bo sköts ihjäl. Återigen hamnade ”problemförorten” i offentlighetens ljus – denna gång med Husby som negativt exempel. De eskalerande protester bland
unga som följde, som sedermera spred sig också till andra förortsområden runtom i landet,
lockade journalister inte bara från andra delar av landet, utan även från andra delar av världen, sökande svar på frågan vad som egentligen är på väg att ske i drömlandet Sverige
(Schierup m.fl. 2014).
Anspråk på hemmahörande och social rättvisa har dock inte bara kommit till uttryck
i form av våldsamma protester bland förortens unga, där övriga förortsbor är passiva åskådare till dessa våldsamheter och passiva åhörare till den debatt om den våldsamma och
otrygga förorten som följer. Under det senaste decenniet har det snarare växt fram en bred
repertoar av initiativ och organisationer som samlar boende i förortsområden som höjer
sina röster och kräver att bli lyssnade till. I förortsområden runtom i landet har bland annat
en rad demonstrationer arrangerats i protest inte bara mot en accelererande våldsspiral utan
också mot ett samhälle som tillåter denna spiral att verka i städernas utkanter. I en appell
från talespersonerna Ilyas Hassan och Macarena de la Cerda (2017) för Nätverket förorten
mot våld, finner vi återigen en tydligt artikulerad vilja att bidra till förändring, boende i
”Sveriges förorter” gör anspråk på deltagande:
I Sveriges förorter är vi många som är enade och organiseringen som sker visar att alla vill
hjälpas åt. Det handlar nu om att makthavarna ska sluta vara rädda och börja lyssna på de
verkliga experterna: folket, som har erfarenhet av detta och bor i de drabbade områdena.

Återigen kan vi se ett skifte av fokus i berättelsen om förorten, från förorten som problem
till förorten som en del av lösningen. Till ”makthavarna” riktas ett tydligt budskap: Lyssna
på ”de verkliga experterna”, ”folket”.
Samtidigt har det växt fram en rad förortsbaserade organisationer. Bland dessa finner
vi Megafonen, en ungdomsorganisation, grundad i Husby 2008, som inte minst blev uppmärksammad som språkrör för förortens unga i samband med de oroligheter som eskalerade i Stockholm 2013. Men Megafonen, liksom Pantrarna för upprustning av förorten, en
ungdomsorganisation som startades i Göteborgs förorter, uttrycker ett motstånd mot exkluderingens och den sociala nedrustningens samlade effekter för förortens unga. Dessa
organisationer beskriver sig själva som del av en ny svensk folkrörelse, som en förortsrörelse som bedriver en slags plats-baserad kamp (Schierup m.fl. 2014). Denna folkrörelse
utgör en inkluderande aktivism, där de exkluderade markerar sin plats som svenskar, där
krav på representation och delaktighet reses. Denna aktivism öppnar dörrar mot nya former
av solidaritet och bygger broar som förenar, som binder samman unga och andra boende i
enskilda förorter med varandra, men även med andra aktörer inom det civila samhället, i
och utanför förorterna (León Rosales & Ålund 2017).
Megafonen beskriver på sin hemsida sitt mål som att skapa ett samhälle för alla, som
är fritt från rasism, sexism och klassförtryck. Denna samtida vision om ett inkluderande
folkhem bygger på ett åberopande av rätten till kulturell särskillnad som samtidigt öppnar
för kulturella blandningar, där mänskliga möten ses som skapande nya kulturella uttryck.
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Grammofonen, en parallell rörelse till Megafonen, artikulerar på ett slagkraftigt sätt denna
vision om det inkluderande hemmet. ”Vi är inte alls svenskar, kurder, araber, chilenare
etc… jag tror att vi måste släppa det där”, skriver Lewend Tasin och Anton Landerhag,
författarna till rapporten Kreol: Ett spöke går runt i orten, som grundar sig på samtal med ungdomar i den läxhjälp-studiecirkel som bedrivits av medlemmar i Megafonens Hässelby/Vällingby avdelning, genomförd i ABF Västerorts lokaler. ”Vi har kanske varit allt det där, men
vårt möte med varandra har gjort att vi kokats ihop till något nytt, något annat” (Tasin &
Landerhag 2015: 23). Och detta grundar sig i erfarenheter under upploppen i Husby då
ungdomsröster hördes i den svenska offentligheten, och ”frågor om social utsatthet och
ökande klassklyftor utefter rasifierade gränser lyftes och fick uppmärksamhet,” skriver Tasin och Landerhag (2015: 13). Med hänvisning till Megafonen och dess betydelse för en
svensk förortsrörelse, som del av en bredare ungdomsledd rättviserörelse, konkluderar de:
”För första gången syntes ett organiserat motstånd som vänder ojämlikhet, alienation och
uppgivenhet till politisk kamp” (ibid.).
Ortens megafoner
Januari 2012 arrangerade organisationen Förorternas riksdag, FORIX, ett kulturevenemang
på Orionteatern i Stockholm, med efterföljande debatt. Rubriken för evenemanget var
”Förorten tar ton mot segregation” och på affischerna kunde besökarna läsa: ”Gala för
orten. Av orten. För orten”. Hundratals ungdomar fyllde teatern och ett flertal kända hiphop-artister och poeter framförde sina erfarenheter av och uppfattningar om förortslivet,
ungdom och utanförskapets problematik. I den efterföljande debatten uttryckte sig hiphopartisten Carlito på följande sätt:
Jag tycker att det är viktigt att vi som tillhör minoritetsbefolkningen i Sverige tar saken i egna
händer. När vi utesluts från den politiska debatten, och inte representeras ordentligt i riksdag
och på nationell nivå, så är det viktigt att vi själva skapar våra egna forum där vi kan uttrycka
våra egna åsikter och snacka om frågor som berör oss och som oftast inte tas upp i den
politiska agendan, i vanlig media och i politisk debatt.

Här artikuleras återigen en upplevelse av att bli exkluderad och inte lyssnad till (se vidare
Ålund 2014a). Återigen aktualiseras behovet av att förortens unga har en egen röst i det
offentliga samtalet.
Som vi redan nämnt är Megafonen en av de organisationer som särskilt fört uppmärksamhet mot dessa frågor. Megafonen har också utgjort något av ett nav för den förortsrörelse som tagit form under det senaste decenniet. Megafonen är en av de mer eller mindre
etablerade organisationer som tagit form i spåren av de nedskärningar av välfärd som inte
minst drabbat boende i förortsområden, där framför allt privatiseringar på bostadsmarknaden, nedläggning av vårdcentraler, bibliotek och fritidsgårdar är återkommande frågor.
En grogrund för etablerandet av dessa organisationer är just den upplevelse av att sakna en
offentlig röst som Carlito gav uttryck för – en utbredd misstro mot etablerade former av
politik och organisationsliv, som dock håller på att förändras. En rad initiativ från det etablerade civilsamhället tycks ha lett till både förnyade satsningar på ungdomsverksamheter
och tätare samarbete mellan de ”gamla” och de ”nya” rörelserna inom det civila samhället
(León Rosales & Ålund 2017). I mycket är denna vändning inspirerad av Megafonen och
dess krav formulerade i ett politiskt program (http://megafonen.com/om/politiskt-program/). Megafonen formulerar sina målsättningar enligt följande:
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Megafonen jobbar för social rättvisa i Sverige. Vi organiserar unga människor i förorten för
att skapa ett samhälle där alla har lika förutsättningar och folket bestämmer över politiken,
inte tvärtom.

Megafonen bygger sin politiska profil på ett identifierat behov av lokal mobilisering, medvetandegörande och kollektiv handling. En viktig del av Megafonens handlingsrepertoar
består av närvaro och synlighet i offentliga sammanhang genom exempelvis författande av
debattartiklar i dagstidningar och massmedial närvaro. Efter att ha etablerats i Husby har
Megafonen senare förgrenats och nya lokalföreningar har också startats i en rad andra förorter, senast i Malmö.
Spridningen av Megafonens budskap, i Stockholm och i andra delar av landet, mötte
olika reaktioner – irriterat avståndstagande från en rad etablerade institutioner och politiska
representanter, men även nyfikenhet, stöd och uppmärksamhet. Starkt bidragande till detta
kyliga bemötande var den kritik som Megafonen i bland annat debattartiklar i de större
rikstäckande morgontidningarna riktat mot en kommunal satsning riktad mot Stockholms
norra förorter, det så kallade Järvalyftet. Under uppstartsfasen för Järvalyftet uttryckte de
boende i Husby ett starkt missnöje med att de inte varit rådfrågade i det framtida upprustningsarbetet. Megafonen åtog sig här att delta i det dialogarbete som sattes igång som svar
på denna kritik. Megafonen koncentrerade sitt arbete på de unga i Husby, med utgångspunkt i just deras erfarenheter och synpunkter på de förestående förändringarna. Som ett
resultat av detta arbete sammanställde Megafonen rapporten Att vara ung i Husby. Inledningen till rapporten avslutas med följande ord:
Lika mycket som alla synpunkter och åsikter i presentationen tillhandahålls för staden och
bostadsbolagen, kommer de att få stor betydelse för Megafonens fortsatta arbete i Husby
och Järva. Vi bjuder in kommunala, offentliga och privata aktörer att tillsammans med oss
på Megafonen förverkliga de goda idéer som här finns att ta del av (s. 1).

Samarbetet avbröts dock abrupt. Megafonen hade dragit slutsatsen att medborgarnas aktiva
medverkan i utvecklingen av Järvafältet, och då specifikt i Husby, blockerats och att deras
röst inte respekterades. Megafonen menade att det dialogarbete och de lokalt förankrade
synpunkter och förslag som det hade utmynnat i, nonchalerades och åsidosattes till förmån
för ett – i deras tycke – allt för stort fokus på fysisk upprustning (León Rosales & Ålund
2017; Al-khamisi 2015).
Ockupation och stängda dörrar
De redan spända relationerna mellan Megafonen och Stockholmspolitiker, framför allt med
de styrande partierna i staden samt lokala myndigheter och institutioner, intensifierades ytterligare när Megafonen blev en av de drivande aktörerna bakom den uppmärksammade
ockupationen av samlingslokalen Husby träff, som genomfördes under januari 2012. Husby
träff hade under lång tid fungerat som en samlingspunkt där diverse lokala föreningar träffats för att arrangera en rad sociala, kulturella och politiska evenemang. Redan på 1990-talet
hade Husby träff varit en viktig knutpunkt för lokala ”invandrarföreningar” (Dahlstedt
1999, 2001).
Sedan Stockholms stad lagt ut driften av verksamheten på entreprenad har Husby
träff drivits i Röda korsets regi. Efter det att Röda korset under en tid dragits med ekonomiska problem, föreslog Stockholms stad att Husby träff skulle flytta till mindre och – enligt
många av de boende – betydligt sämre lokaler. Förslaget mötte stark kritik bland de boende
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och resulterade så småningom i en ockupation av Husby träff. Ockupationen pågick under
två veckor och samlade människor från både området och närområdet, unga och gamla,
samt från en rad olika organisationer, däribland Megafonen. Ockupationen avslutades fredligt efter att Röda korset gått med på att närmare undersöka de boendes åsikter gällande
flytten av Husby träff och att försöka förhandla de ekonomiska villkoren med Stockholm
stad.
Det som Megafonen såg som en fredlig ockupation, som genomförts i försvar för de
boendes inflytande, bemöttes med stark kritik från både det kommunala bostadsbolaget,
Svenska bostäder, och de styrande politikerna i Stockholms stad. Ett talande exempel på
denna kritik är följande uttalande av det moderata ytterstadsborgarrådet Magnus Thulin
(2012), där han menar att Megafonen i sin hållning närmast bidragit till att underbygga
främlingsfientliga krafter:
Det sista vi behöver är mer misstro och främlingsfientligt motstånd mot det utvecklingsprojekt som nu bedrivs i ytterstaden. I Stockholm är vi i dagsläget förskonade från dessa krafter
i stadens demokratiskt valda församlingar men så behöver det inte se ut efter nästa val. Innan
Megafonen reflexmässigt klagar och dömer ut Järvalyftet så fort de får chansen bör dess
företrädare möjligen fundera kring vilka krafter de framkallar när de driver denna destruktiva
kampanj.

Härmed avstyrdes möjligheterna till fortsatt dialog. Dörren stängdes. I retrospektiv beskriver en av Megafonens grundare, Rami Al-khamisi (2015) hur dialog förbyttes till monolog
och hur detta i sin tur påverkade Megafonens uppfattning om demokrati och relationer till
stadens byråkrati.
I anslutning till en intervju med Rami Al-khamisi (se vidare i Ålund 2014b) 2012 berättade han om hur han tillsammans med sina kamrater kämpat mot nedrustningen av välfärd i förorten, om hur de arbetat med läxhjälp, om hur de arbetar för att bygga allianser
med likasinnade i andra förorter, om hur de försökt initiera samarbeten med andra unga i
andra storstäder, med andra ord om hur en social rörelse växer fram.
Med utgångspunkt i sina erfarenheter av Megafonens arbete i bland annat Husby och
sina kontakter med människor i Brasilien har Rami senare dragit en parallell mellan den
situation som råder i förortens Sverige och den som råder i favelans Brasilien.
Vi är tack och lov inte där Brasilien är – där polisen systematiskt skjuter ihjäl unga, fattiga
och mörka kroppar. Men, varje gång dyker tanken upp att vi kanske är på väg dit, om vissa
partiers hatiska, avhumaniserade retorik och krav på hårdare tag får realiseras i praktiken (Alkhamisi 2017).

Som Rami beskriver det går utvecklingen i Sverige åt fel håll. Snarare än att fokus läggs på
att åtgärda de sociala och ekonomiska villkor som utgör grundvalen för den oro och de
våldsamheter som kommer till uttryck i svenska förortsområden så läggs allt större fokus
på repressiva åtgärder riktade mot de boende i förorten.
De boendes trygghet blir inte tillgodosedd när den sociala upprustningen uteblir, och den
mediala och politiska stigmatiseringen mot samma människor fortsätter. Våldet tar nya former och gängen hittar nya territorier att ockupera. Misstron mot institutionerna kan vändas
genom ett förändringsarbete där de boende själva sätter agendan för områdets satsningar. I
Folkets hus, i Husby, har en folklig rörelse skapats och gett boende mandat till viktiga positioner (ibid.).
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Ett fortsatt utpekande av förorten och dess boende bidrar snarare till att fördjupa den misstro och de upplevelser av att inte ha någon röst, som en del av problemet. Men de boende
i sig är inte bärare av problemet, understryker han, utan snarare en del av lösningen. Det är
hög tid att innerstaden och mittfåran av det svenska samhället lyssnar till förortens röster.
Det är nämligen just där som lösningarna finns på det som idag presenteras som utanförskapets problem.
Politiker på alla nivåer – i både Brasilien och Sverige – har ett ansvar att representera hela
landet. Även de utsatta. Istället för att hitta på nya lösningar från innerstadens trygga vrå
borde de gå till förortens och favelans myllrande föreningsliv. Det pågår just nu i många av
Sveriges förorter en social mobilisering. […] Där ligger lösningarna och väntar på dem som
är redo att lyssna (ibid.).

Utmaningen är i den meningen densamma i förortens Sverige och favelans Brasilien: att
bana väg för och lyssna till den sociala mobilisering som redan sker i stadens periferier.
Försvar av ett förlorat folkhem
Den kamp som förortsbaserade organisationer som Megafonen bedriver för att med förorten som avstamp sätta frågor om medborgerliga rättigheter och social rättvisa för alla på
den politiska agendan, med målet att Sverige ska blir ett inkluderande hem – för alla – är i
någon mening en och samma kamp som tidigare generationer av aktivister har fört, inte
minst genom användande av den expressiva populärkulturens repertoar av uttryckssätt.
En av dem är den tidigare nämnde Dogge Dogellito, som fortfarande är en välkänd
artist och en etablerad röst i svensk offentlighet. Han har, i likhet med Baksi före honom,
blivit del av den svenska populärkulturens mittfåra. Dogge växte upp och är fortfarande
bosatt i Stockholmsförorten Alby, där också Megafonen är verksamma, bland annat involverade i kampanjer mot utförsäljning av allmännyttan. ”Landet vi kallade Sverige finns inte
längre”, skriver Dogge i en debattartikel i Aftonbladet, 2013. ”Det trygga, positiva och rättvisa Sverige. Ett land där man hade rätt till bostad, skolgång och allmän sjukvård av god
kvalitet”. Liksom allmännyttan säljs ut så pekar Dogge på hur det pågår ”en utplundring av
våra gemensamma tillgångar”, där skattebetalarna ”blivit blåsta på nuet, framtiden och vår
sociala trygghet”. Dogge uppmanar politiker att sätta ett stopp för denna utförsäljning av
det gemensamma och att i någon mening återupprätta ett Sverige som han menar inte längre
finns.
Vi hade ett land där man brydde sig om barnen, de gamla, de sjuka och arbetslösa. Det fanns
socialförsäkringar som garanterade en trygg tillvaro även om allt annat rasade. Det fanns
resurser för att ta hand om de människor som behövde hjälp. Det är ju därför vi betalar skatt,
för att vi vill ha den tryggheten. När man sänker skatten i tre, fyra eller fem omgångar så är
det klart att pengarna inte räcker till. Om man dessutom betalar vinster och aktieutdelningar
till så kallade välfärdsföretag blir det inte mycket kvar. Dessa företag betalar dessutom inte
skatt i Sverige för sina vinster, så ingenting går tillbaka in i systemet. En dag rasar allt som
byggts upp under många år av kloka människor som ville något gott med vårt land (Doggelito
2013).

Det som Dogge ser som svar på denna utveckling är ett entydigt ”NEJ till vinster i välfärden”, ”ett slut på skövlandet av vårt land” så att ”vi kan börja bygga upp vårt Sverige igen
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– så som vi vill ha det, efter all denna förödelse”. Liksom en förortsbaserad organisation
som Megafonen adresserar Dogge här kampen för ett gemensamt hem, det som längre
tillbaks benämndes folkhemmet, på ett sätt som förbinder en tids aktivism, det tidiga 1990talets, med 2000-talets, i en gemensam strävan efter att återupprätta ett annat Sverige.
Liksom Baksi så definierar sig Dogge som del av en svensk samhällsgemenskap, även
om han har rötter i en annan del av världen. Han talar om sig själv som självklart hemmahörande – del av ”vi” – och som del av denna gemenskap gör han också anspråk på att
definiera innebörderna av detta ”vi”. Som en symbolisk gest för att markera sitt hemmahörande i en svensk gemenskap skrev han en artikel i Aftonbladet dagen innan nationaldagen
2002. I artikeln lyfte han just fram flaggan som en central nationell symbol och underströk
betydelsen av att ”tänka på vilka värderingar vi vill att den ska stå för idag”. Liksom Baksi
gjort så skulle man kunna säga att Dogge på så sätt gjorde anspråk på den svenska flaggan.
Vad var det då för värderingar som han önskade att den svenska flaggan skulle stå för?
…det är våra inre värderingar som är det viktigaste av allt och som jag vill kunna vara stolt
över: ett öppet och vänligt klimat mellan människorna, en självklar inställning att vi ställer
upp för varandra och för andra som behöver vår hjälp, vetskapen att vi alla är lika värda och
får plats i den stora trygga gemenskap som är vårt land Sverige i tiden (Doggelito 2002).

På ett liknande sätt som han tidigare gjort i sin musik (Dahlstedt 2005) skulle man kunna
säga att Dogge här ägnar sig åt ett slags ”mobilisering av traditioner” (Eyerman & Jamison
2005), där han anammar en rad välkända element i den svenska nationella berättelsen och
sätter in dem i en bestämd, samtida svensk kontext. I citatet ovan kan vi till exempel se spår
av både Per-Albin Hanssons folkhemsdröm (metaforen Sverige som en stor trygg gemenskap) och kung Karl XVI Gustafs valspråk ”För Sverige i tiden”. Dogge åberopar dessa
element för att måla bilden av sina drömmars Sverige, ett Sverige som han menar inte längre
finns, ett land präglat av solidaritet och rättvisa.
Miljoner människor är på flykt i världen och de har varken land som skyddar dem, nationalsång eller ens ett pass och knappt tak över huvudet eller mat till sina barn. Vi fick en jord att
förvalta, där maten kunde räcka till alla, liksom utrymmet och vattnet. Men vi har låtit egoismen styra istället. Låt oss öppna våra hjärtan och återupprätta det Sverige vi en gång hade,
det solidariska och rättvisa Sverige som vi var vana vid och älskade och låt svenska flaggans
dag symbolisera detta Sverige (Doggelito 2002).

När Dogge önskar svepa in sig i den svenska flaggan gör han inte bara anspråk på hemmahörande i den svenska gemenskapen, utan han sätter sig själv i positionen att definiera innebörderna av och gränserna för denna gemenskap. För Dogge handlar det i någon mening
om att återupprätta ett svunnet folkhem, med en uppsättning värden och ideal som han
menar har raserats, i takt med att egoismen fått allt större spelrum i det svenska samhället.
I en annan artikel, från 2006, placerar Dogge sin kamp för hemmahörande i den
svenska trygghetens hemland i den polariserade stadens kontext:
Växer du upp på ett visst ställe har du ingen chans i det här samhället. Och politiker vill ha
fler invandrare men de vill inte själva bo grannar med de eller ha dem på sin tomt. Var är
det som vi kallade för vårt trygga hemland? Mänskliga resurser förstörs på ett tidigt stadium.
Är detta välfärd? Vi hade ett välfungerande system som var modell för hela världen. Många
människor hade kämpat för det. Nu verkar det som om vi spolar ned det hela i toaletten. Då
blir också fältet fritt för destruktiva krafter. Om vi inte reagerar, protesterar, uppmärksammar
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dessa omständigheter har vi inget försvar för det demokratiska och rättvisa samhället (Doggelito 2006).

Dogge är långt ifrån ensam om att i egenskap av populärkulturell figur rikta kritik mot den
samtida politiska utvecklingen och att göra anspråk på hemmahörande. Innan det är dags
att dra samman våra iakttagelser från detta kapitel, låt oss först ge ytterligare ett exempel,
som utspelade sig 2013.
Passet och den obesvarade kärleken
I december 2013 utspelade sig följande scen i riksdagshuset: Jason Timbuktu Diakité, en
annan etablerad svensk hiphopartist, skulle just till att motta den antirasistiska Fem-i-tolvrörelsens pris, ett pris som han fått för att han ”visat hur man både i ord och toner kan
förena ett stort artisteri med ett personligt engagemang i viktiga samhällsfrågor” (Fria Tider,
2013-12-03). Med sig till presskonferensen hade Timbuktu tagit med sig sitt pass, som han
visade upp inför det samlade pressuppbådet.
Jag tog med den i dag för att säga att detta är mitt bevis i varje fall, på att jag inte är någon
främling. […] Ni behöver inte vara toleranta mot mig. Jag ber inte att få bli tolererad, och
eran nåd är inte någonting jag kräver. Däremot kräver jag, med all kraft jag kan uppbåda, att
bli bedömd på mina handlingar och på min personlighet. […] Och jag kräver att bli sedd
som en del av detta samhället. Men i utbyte ger jag dig mitt liv Sverige. För dig kommer jag
och mina barn alltid hjälpa till att bygga. Jag ger dig min uppfinningsrikedom. Jag ger dig min
kreativa förmåga och min energi. Jag kommer att älska i Sverige, jag kommer att leva i Sverige, och jag kommer att dö i Sverige.

Liksom Dogge relaterar Timbuktu till välkända element i den svenska nationella berättelsen,
paketerar dem och gör dem till sina egna. I slutet av talet reciterar han symboliskt refrängen
i nationalsången: ”jag kommer att leva i Sverige, och jag kommer att dö i Sverige”. I talet
artikulerade Timbuktu en samtida samhällelig angelägenhet som ett politiskt problem, placerat i offentlighetens mittfåra. Han gjorde det inte i egenskap av politiker eller representant
för en bestämd politisk organisation, utan som en offentlig figur med möjligheten att ge
röst åt de spridda proteströrelser som satts i rörelse runtom i landet. Timbuktu är medborgare med de rättigheter och skyldigheter som det för med sig. Men hans medlemskap i den
svenska samhällsgemenskapen möts ändå med misstro. Han kände sig nödgad att kräva sin
rätt och göra anspråk på att få höra hemma i den samhällsgemenskap som egentligen redan
är hans hem.
Talet satte igång en livlig debatt om rättigheter och skyldigheter, tillhörighet och gemenskap, inkludering och exkludering i migrationens Sverige. Timbuktus tårfyllda ögon
och stockade röst berörde. Talet spreds snart på bred front på sociala medier. Det startades
upprop och solidaritetskampanjer där andra uppmanades cirkulera bilder på sig själva med
sina pass, under rubriken ”Jag är Jason”. En rad rikskända artister, från Tomas Ledin till
Petter, medverkade i en uppmärksammad film där de läste varsin kort strof i Timbuktus tal.
Men talet väckte inte bara bifall, utan också starkt motstånd. Flera riksdagsledamöter, däribland flera sverigedemokrater, valde att bojkotta prisceremonin.
Bakgrunden till detta ställningstagande var att Timbuktu nyligen medverkat i en låt
tillsammans med hip-hopakten Kartellen, Svarta duvor & vissna liljor, som väckte stor uppståndelse för sitt öppet politiska budskap riktat mot SD och deras syn på migration och
migrationens Sverige. Det var framför allt en rad som skapade starka känslor och som vissa
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tolkade som ett direkt hot mot partiledaren Jimmie Åkesson: ”Dunka Jimmie gul och blå,
hissa i en flaggstång”. I skymundan hamnade dock en annan central del av låtens politiska
budskap, nämligen budskapet om den svenska folkhemsdrömmens död, som också Dogge
förmedlat.
mamma Svea har blivit iskallt – till SMHI
ge det tjugo vintrar till å sen förstår vi
socialdemokrati Alexander Bards idioti
din vardag som nyliberal slav sitter väl fint
Sverige baby en boulevard av brustna drömmar
och det de en gång var vill de fan att du ska glömma
Kartellen/Timbuktu, Svarta duvor & vissna liljor, 2013

Ortens kamp för hemmahörande är alltså del av en större kamp, som i grunden rör hemmahörande en bredare samhällsgemenskap, som aktualiserar frågan: Vem hör hemma i
folkhemmet? Och vilka ses som främlingar? På så sätt knyter dagens förortsbaserade kamp
an till inte bara en bredare samtid, utan även till de kamper som utspelat sig i det förflutna,
som också rörde just hemmahörande detta folkets hem.
Avslutande diskussion
När vi i dagens Sverige konfronterar effekterna av ökad ojämlikhet, såväl socioekonomiskt
och rumsligt, så innebär nya rättviserörelser en mot-rörelse med krav på en egen röst. Megafonen och andra liknande urbana rättviserörelser artikulerar allmänna frågor om välfärd
och medborgarskap genom att sätta Orten, den lokala förorten, i fokus och som utgångspunkt för en samtida kamp för social rättvisa. Vi har i detta kapitel visat på hur det motstånd
som kommer till uttryck bland förortens unga idag är förbundet med liknande sociala missförhållanden som gav upphov till olika former av motstånd under 1990-talet. På så sätt
utgör dagens motstånd en länk till strider som utkämpats tidigare, samtidigt som det överskrider dessa strider.
Även om det finns variationer över generationer av migranter och deras barn så finns
det påfallande likheter i kraven på hemmahörande på lika villkor. Inte minst genom populärkulturens uttryckssätt har tidigare generationer av migranter (som Baksi och, efter honom, Hassan och Isak), liksom deras barn, som vuxit upp i Sverige (som Dogge och Timbuktu), bidragit till att adressera och politisera frågor om ”utanförskap”, ur andra infallsvinklar än de som kommit att dominera den offentliga debatten (jämför kapitel 1 i denna
bok). Tidigare generationers kamp har härmed fungerat som en språngbräda för senare
generationers organiserade aktivism. Dagens hiphopkonstnärer fortsätter att hänvisa till
segregation, social ojämlikhet och stigmatiserad närvaro i stadens utkanter som en inramning för en ny form av politisk handling för hem-görande (Schierup m.fl. 2014). Efter konflikterna i Stockholm 2013 har vi kunnat se en rad interventioner i den offentliga debatten,
som till exempel har adresserat behovet av en bredare representation och verklig social
rättvisa. Dessa interventioner har artikulerat och synliggjort förortens ”röst” (Léon Rosales
& Ålund 2017).
Låt oss avslutningsvis illustrera denna förortens nya röst, hur den kan artikuleras och
få stöd i offentligheten, med den Stockholmsbaserade organisationen Fanzingo. Fanzingo
är ett oberoende mediehus, baserat i Stockholmsförorten Alby. Målet är att mediehuset ska
komma att utgöra en plattform för förortens unga, där de ska ges möjlighet att artikulera
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sina erfarenheter om hur det är att leva och bo i förorten och där de till exempel i radio,
genom tv och film samt i skrift kan nå ut med sina röster.
Vår mission är att skapa möjligheter för unga i allmänhet och underrepresenterade grupper i
synnerhet, att lära sig berätta historier utifrån sitt perspektiv. Samtidigt erbjuder vi medierna
nya berättare och ett angeläget innehåll. Vi tror att individer kan växa genom att man frigör
sin skapandekraft. Vi tror att demokratin och samhället utvecklas genom att fler röster blir
hörda och fler perspektiv görs tillgängliga i medierna (http://fanzingo.se/om/).

Ambitionen är att organisationen ska bidra till att öppna dörrar och nå en bredare representation av röster i offentligheten än de som nu tillåts ta plats, för att på så sätt bygga
vidare på den rikedom av mänskliga möten som dagens Sverige omfattar. Ett av organisationens initiativ är ”Botkyrkas röster”, ett forum där unga i olika delar av Botkyrka har möjlighet att posta sina egna berättelser om livet i Botkyrka, utifrån just sina erfarenheter och
upplevelser. Bland Botkyrkas många röster hittar vi följande berättelse, Aisha Rahmans, en
ung tjej från Botkyrka. Under rubriken ”Ståendes mellan två plattor” skriver hon:
Jag går bland betongen och syns som alla andra
men när jag öppnar käften är vi inte med varandra
tuben ut trettio minuter
de säger, ”invandrare, vad gör du här och tjuter?”
försöker integreras men inte assimileras
separeras genom att regleras
reglerad att vara dina fördomar
vilket skapar ortens svordomar
och du är förvånad kring ortens ungdomar
Solen skiner utanför tullarna
vi sitter här och grillar bland kullarna
mångkulturen för oss samman
fördomarna drar oss undan
segregering som skapar vi och dom
Fram kommer den rasistiska politiken
och plötsligt sitter Sverige i skiten
samhällsproblem som viftas bort
låt detta inte bli comfort
kommer ses som den andra var jag än går
Oundvikligt hört snack
och därefter blivit placerad i fack
ståendes mellan två plattor
Påverkad av omgivningen
och skapat den egna beskrivningen
men tänker, jag lever i ett mellanförskap
och därmed bildar mitt eget landskap
dags att öppna ögonen och ta vara på kunskapen
vi är trots allt många som lever i mellanförskapen
Aisha Rahman, Ståendes mellan två plattor, 2016

Berättelsen artikulerar en unik erfarenhet av hur det kan vara att som ung leva och bo i
Orten och hur denna specifika position – som boende i Orten och som ”invandrare” –
formar vad som är möjligt att göra och vad som är möjligt att tänka. Vart du än går och vad
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du än gör kommer du att ses som ”den andra”, bli ”placerad i fack”. Omgivningens förväntningar formar också dina egna. Samtidigt artikulerar berättelsen den frihet som är möjlig i mitten av bron, i det mellanförskap som berättaren själv befinner sig i – liksom många
andra: ”vi är trots allt många som lever i mellanförskapen”.
Berättelsen fångar på så sätt kärnan av det vi har ägnat detta kapitel åt att belysa,
nämligen den nya slags brobyggande medvetenhet som uppstår i framväxten av bredare
social rättviserörelse, med Orten som centrum och skådeplats, men med det omgivande
samhället som måltavla. Denna rörelse utgör ett symtom på ett samhälle som behöver förändras. Även om vi inte med säkerhet kan uttala oss om effekterna av den organisering som
ägt rum och de krav som rests så menar vi ändå att det avtryck som denna rörelse gjort i
den offentliga debatten ger exempel på hur ett framtida, mångkulturellt samhälle för alla,
skulle kunna skapas. För dem som önskar se det så är städernas förorter något mycket mer
än de kaosets och terrorhotets platser; som de inte sällan beskrivs som i samtida offentlig
debatt. På dessa platser tar samtidigt drömmar om ett framtida, inkluderande mångkulturellt
samhälle form, inte minst bland förortens unga. För dem som önskar lyssna hörs där en
vibrerande ansamling av både kulturella och politiska toner, som öppnar nya dörrar. Om
de tillåts bli sedda och hörda så finns där en stor potential, som rentav kan bidra till att
förnya den svenska demokratin.
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10. Sammanhållningens genealogi – viljan att
ordna
Magnus Dahlstedt & Kenneth Petersson
Jag är själens krigare
Med kärlek som vapen
Jag är själens krigare
Och ljuset i tunneln
Jag är själens krigare
Och hjälper dig fram till ett paradis
Thomas Di Leva, Själens krigare, 1991

Den här boken har visat på hur det under de senaste decennierna har iscensatts en bred
repertoar av initiativ för att motverka de konflikter, spänningar och sociala problem som
följt i spåren av en allt skarpare polarisering i det svenska stadslandskapet – som svar på
”utanförskapets problem”. Detta skifte illustreras inte minst i samtida debatter om utanförskapsområden runtom i Sverige, som återigen har framträtt som en slags anhopningsplats
för sociala problem – beskrivna i termer av ”parallellsamhälle”, i behov av särskilda interventioner. De spänningar och konflikter som hänförs till dessa områden har allt mer kommit att framstå som ett påtagligt och växande hot mot samhället, dess gemenskap och sammanhållning. Den samtida förståelsen av ”utanförskapets problem” och de skilda interventioner som svarar mot denna förståelse aktualiserar en klassisk fråga, som uppehållit tänkare
under lång tid, nämligen hur konflikter kan motverkas och social gemenskap och sammanhållning kan skapas.
Detta kapitel handlar om just viljan att förebygga konflikter och att skapa gemenskap
och sammanhållning och hur denna vilja har gestaltats i olika tider. Dagens debatt om utanförskapets problem och de olika interventioner som följer i dess spår har påfallande likheter med debatten om den ”sociala frågan”, som den fördes under det sena 1800-talet.
Den sociala frågan, nu som då, handlar om hur alla människor ska fås med på resan in i det
framtida välfärdssamhället – där en rad interventioner riktas mot de delar av befolkningen
och de geografiska områden som fallit utanför samhällsgemenskapen (Petersson m.fl.
2015). Utifrån en genealogisk belysning ägnar vi oss i kapitlet åt att spåra den samtida förståelsen av utanförskapets problem, med särskilt fokus på hur det relateras till städernas
mångetniska periferier, bakåt i tiden, närmare bestämt till den senare delen av 1800-talet
och just debatten om ”den sociala frågan”.
Kapitlet är upplagt enligt följande: Inledningsvis redogör vi för huvudlinjerna i en genealogisk ansats, där vi argumenterar för värdet av att göra en genealogisk spårning, för att
åskådliggöra hur samtida problembilder knyter an till skilda historiska praktiker. Därefter
presenteras i tur och ordning de historiska praktiker som bildar en historisk fond för samtida förståelser av det så kallade utanförskapsproblemet; det tidiga 1800-talets kristna filantropi; det sena 1700-talets husförhör; det sena 1800-talets räddningsprojekt i form av
Frälsningsarmén samt idén om det lokala samhällets Gemeinschaft. Efter denna genomgång närmar vi oss samtiden med fokus på återkomsten av dessa historiska praktiker som
kan skönjas i form av nutida strävanden efter mobilisering av lokala krafter och uppslutning
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bakom gemensamma värden. Detta som uttryck för en gemensam vilja att skapa sammanhållning och ordning i en tid av hot, splittring och osäkerhet.
En genealogisk ansats
I följande kapitel görs en genealogisk spårning, vilket är en slags historieskrivning som har
ett annat syfte än det som i en konventionell mening brukar associeras med just historieskrivning, nämligen att redogöra för bestämda historiska förlopp. En genealogisk ansats
syftar snarare till att problematisera samtiden, det vill säga använda historiska händelser och
idématerial för att kasta ljus över nutiden. När vi tänker kring en samtida praktik, vilken det
nu än må vara, så är det allt som oftast fråga om ”en praktik vars härkomst vi inte omedelbart reflekterar över” (Beronius 1991: 205). Poängen med ett genealogiskt betraktelsesätt
är att det ”hjälper att befria oss från tron att allting kretsar kring det förnuftiga framåtskridandets gång” (s. 111). I linje med Foucaults tankar ses genealogi som ett försök att undersöka hur historiska element återaktiveras, förändras och därmed får nya innebörder (jfr
Foucault 1994; Villadsen 2004). Historien upprepar sig inte i oförändrat skick, utan det
centrala består just i att spåra de återkomster och förändringar som görs möjliga genom att
historia ses som en utväxling mellan brott och kontinuitet i tidsspannet mellan då och nu.
I följande kapitel vill vi göra en historieskrivning som tar sig an uppgiften att spåra en
viss rationalitet, det vill säga ett specifikt tänkande om individen, hennes position och plats i
samhället. Detta tänkande må ha skiftat innebörd i såväl tid som rum, samtidigt som det
kan vara möjligt att identifiera vissa gemensamma nämnare över tid och rum. I detta kapitel
är det en bestämd typ av rationalitet som står i förgrunden, närmare bestämt den rationalitet
som Foucault (1982) har benämnt som pastoral. Med pastoral rationalitet avses en princip
för att styra samhället som närmast kan liknas vid att leda en flock, det vill säga principen
att leda och att följa, eller närmare bestämt att följa ledaren. Den pastorala styrningens rationalitet har ett kyrkligt religiöst förflutet, men den har omvandlats, förgrenats runtom i
samhällskroppen och förekommer i en rad olika skepnader.
Men allt detta är del av historien, säger du; pastoratet har, om inte försvunnit, så åtminstone
förlorat det mesta av sin effektivitet. Det är sant, men jag menar att vi behöver skilja på två
former av pastoral makt – den kyrkliga institutionaliseringen, som har minskat i omfattning
eller åtminstone förlorat sin vitalitet sedan 1700-talet, och dess funktion, som har spridits
och mångfaldigats utanför kyrkans institutioner (Foucault 1982: 214).

En pastoral rationalitet kan exemplifieras med pastorns ledning av församlingen, fåraherdens ledning av fåren, statens ledning av befolkningen, likväl som coachens ledning av fotbollslaget eller lärarens ledning av skolklassen, för att knyta an till två av de typer av ledning
som berörts i denna bok.
I kapitlet spåras den pastorala styrningens rationalitet genom ett antal historiska praktiker eller så kallade teknologier, det vill säga olika sätt att ordna, reglera och forma individers
tänkande och beteende. Särskilt fokus kommer att ägnas åt ett antal historiska interventioner som riktar sig inåt den enskilde individen, mot hennes själ och moral, nämligen det
tidiga 1800-talets kristna filantropi, det sena 1700-talets husförhör samt det sena 1800-talets
räddningsprojekt i form av Frälsningsarmén. När det gäller ledning inom ramen för den
kristna filantropin så praktiserades den av fattigvårdsassistenten, med stöd i dennes manual,
medan den i husförhörets fall sköttes av pastorn, med stöd i bibel och med övervakande
blick. När det gäller Frälsningsarméns utfördes ledningen av generalen och dess officerare.

202

Poängen med den genealogiska spårning som görs i kapitlet är att problematisera det
samtida tänkandet kring problem och interventioner i namn av utanförskap, lokaliserade
till utanförskapsområden. I detta syfte fungerar ett antal av de teman som återkommit i
flera av kapitlen i denna bok som en samtidshorisont. Ett av dessa teman är just viljan att
bryta utanförskapet genom en mobilisering av lokalsamhället och dess krafter. Genom att
växelvis röra oss mellan denna samtidshorisont och olika satsningar för att åstadkomma
inkludering inom förortsmiljöernas domäner och exempelvis det tidiga 1800-talets kristna
filantropi, vill vi identifiera såväl gemensamma mönster som skillnader, utan att för den
skull nödvändigtvis betrakta då och nu som likvärdiga. Denna växelvisa rörelse mellan dåtid
och nutid inleds med just det tidiga 1800-talets kristna filantropi som ett svar på en av den
tidens främsta utmaningar, fattigdomen och den ”sociala frågan”.
Den kristna filantropin och välgörandets makter
En av de mest inflytelserika personerna när det gäller organiseringen av det tidiga 1800talets uppsökande fattigvård var den franske ämbetsmannen och moralfilosofen JospehMaria de Gérando. Gérandos skrift Fattigvårdsassistenten eller rätta sättet at lemna understöd åt de
fattige, utgiven på franska 1820, kom att ha stor betydelse för formerandet av 1800-talets
och det tidiga 1900-talets fattigvård, med spår ända in i vår tids sociala arbete. Skriften
översattes till en rad olika språk, däribland till svenska 1846.8
Det projekt som Gérando initierade tog sig an utmaningen att rädda de själar som
förlorat fotfästet i den omtumlande förändring som industrialiseringen medfört. För att
komma till rätta med den allt mer utbredda fattigdomen krävdes, menade han, en vetenskapligt utformad strategi och en särskild pedagogik, avsedd att skapa en djupare förståelse
av den mänskliga moralen och dess bristfälligheter. Gérandos dröm var att utarbeta en
undersöknings- och observationsmetod som skulle göra det möjligt att skapa detaljerad
kunskap om den fattiga befolkningens levnadsvanor, med särskild fokus på familjen. Den
främsta metoden framför andra för att närma sig den sociala frågan var, enligt Gérando, att
lära känna och skaffa sig kunskap om den fattiges levnadsvanor och moral.
Den observationsteknik som på ett autentiskt sätt skulle tränga in i den fattiges själ
och blottlägga bevekelsegrunderna till hennes fattigdom, byggde på ett minutiöst klassifikationssystem. Detta system skulle vägleda fattigvårdsassistenten i arbetet med att sortera
och definiera behovsgrunderna för att därefter kunna ge de fattiga ekonomiskt understöd.
Den form av socialt arbete som härmed tog form var dock fortfarande, liksom tidigare,
utformat på basis av välgörenhet, och huvudsakligen frivillighet (Olsson & Petersson 2007).
I denna plan låg initiativet till välgörenhetsaktiviteter fortfarande hos privata individer,
hos folk av börd, hos filantropiska sammanslutningar som kunde få offentligt stöd, även
om detta var i undantagsfall, ifråga om centraliserad information (skapandet av de verkliga
och de falska fattiga), materiellt understöd (småbarnskläder, klädtillbehör, matvaror, värmeutrustning), och viss finansiering (Donzelot 1979: 121f).

Gérando tog bestämt avstånd från sedvanligt barmhärtiga allmosor. För Gérando var nämligen ekonomiska understödet bara en liten del av lösningen på det djuplodande problem
som den nya observationsmetoden avsåg att lösa. Det var bara på ytan som det sociala
arbete som Gérando drömde om handlade om ekonomiskt understöd. I grund och botten
handlade arbetet om att hitta en metod för att förebygga konflikter – detta genom att forma
en moralisk gemenskap som inrymde de sociala klasserna. Denna metod var baserad på
detaljerad kunskap om och undervisning riktad mot de fattiga och ”tärande”. För Gérando
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var hjälp liktydigt med moralisk fostran, något som de välbärgades allmosor inte kom i
närheten av. Gérandos skrift kom här att fungera som en manual för 1800-talets fattigvårdsassistent. Assistenten intog dock inte bara en, utan i själva verket flera olika roller –
rådgivare och samtidigt domare, men också en slags förmedlare mellan samhällsklasserna
(jfr Olsson & Petersson 2007: 75f). Kaspar Villadsen beskriver förmedlarens uppgift som
att försöka knyta
kärleksfulla band mellan de fattiga och resten av samhället, för att på så sätt minska de fattigas
umbäranden. Fattigvårdsassistenten står i regelbunden kontakt med de fattiga, beger sig ut
på ”upptäcktsresor” och dyker ner i de fattigdomens okända skrymslen för att därefter be
skriva denna värld för den skrämda borgarklassen (Villadsen 2004: 131).

Det mest avgörande i Gérandos sociala projekt var att förebygga och se till så att den av
Försynen inrättade patriarkala samhällsordningen inte rubbas, det vill säga att verka för att
det bestående består. Det är också denna strävan som driver hans pedagogiska mission, det
vill säga att undervisa den fattige om det otänkbara att ens tänka något annat än just den
rådande ordningen (Olsson & Petersson 2007: 76). Den bärande principen för denna Försynens på förhand uppgjorda plan är, enligt Gérando, den så kallade ”människokärleken”.
Denna kärlek uppges förena alla människor, oavsett samhällsklass och andra olikheter, i en
enda harmonisk gemenskap.
Inom ramen för denna gemenskap urskiljer Gérando tre grupper som alla, olikheterna
till trots, ska fås att foga sig i gemenskapens ordning: för det första, de som har ett visst
överflöd, för det andra, de vars tillgångar motsvarar behoven, och för det tredje, de som
saknar medel för att tillfredsställa sina behov. Den andra gruppen bygger sin tillhörighet i
gemenskapen på arbete, som inte bara är en fråga om materiella tillgångar den ”har äfven
sin moraliska sida” (Gérando 1846: 2). Arbetet skapar nämligen, förutom ekonomiska värden, även moraliska värden ”genom känslan af oberoende och äro såsom fiende till sysslolösheten ett värn emot lasterna” (ibid.). När det gäller de andra grupperna, välståndets och
nödens, så menar Gérando att de dras till varandra enligt Försynens och den ”helgade
mensklighetens” plan:
De båda andra grupperna äro fästade vid hvarandra genom ett föreningsband, som tillhör
en vida högre moralisk ordning. […] …välståndet och nöden blifva i sin ordning återförda
till varandra genom en högre dragningskraft, nemligen den helgade mensklighetens (ibid.).

Skillnaden mellan lycka och olycka, välstånd och fattigdom var alltså inget att beklaga. Den
ingick så att säga i den av Gud instiftade planen. Det som Gérandos arbete gick ut på var
alltså att få de fattiga att erkänna och inordna sig i denna tingens ordning:
Det är nödvändigt för en god samhällsordning, att de lägre klasserna lära sig att utan
känsla af bitterhet betrakta andras mera lyckliga ställning, och att respektera det afstånd
som Försynen bestämt mellan olika levnadsvillkor (s. 18).

Gérando och den kristna filantropin var knappast de enda uttrycken för strävan efter att
etablera en bestämd moralisk ordning. Framväxten av filantropin har sin omedelbara förankring i den Lutherska husförhörsregimen, såsom den kom att gestalta sig under 1700talet och in på 1800-talet.
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Husförhöret och gemenskapens moraliska ordning
Husförhöret, så som detta kom att etablera sig i olika former från 1600-talet och framåt,
förknippas oftast med katekesläsning och kunskapskontroll (se vidare Petersson 2003;
Palmblad & Petersson 2003). Men den främsta anledningen till dess utbredning var inte i
första rummet katekesförhör, snarare dess sätt att utöva pastoral påverkan. Biskopen och
mösspolitikern Jacob Serenius beskrev till exempel husförhören som de ”bästa tillfällen att
spörja huru goda gärningar göras eller låtas”. Därmed skulle präster vid husförhören inte
bara uppehålla sig vid ”läsning och förståndet om lagen” utan framför allt ”examinera sederna”. Dessa förhör sågs som särskilt viktiga när gällde att påverka de uppväxande, eftersom de därigenom skulle skapa ”avsky för sådane gemene mans hemsynder, som i vår
tid mest plåga allmänheten” (Pleijel 1970: 87; Petersson 2003: 111).
Efter konventikelplakatets tillkomst 1726, som förbjöd enskilda bönemöten från att
hållas i hemmen, betonades, å ena sidan, att husförhören skulle genomsyras av katekeskontroll. Å andra sidan förpliktades det av prästerskapet och andra kyrkliga auktoriteter att
noggrant följa kyrkolagens krav ”att man också i pastoral anda skulle undersöka och förbättra hemlivet eller ’hemsederna’, som det hette på dåtidens språk” (Pleijel 1970: 86). På
så sätt vilade det på prästerskapet att ansvara för de uppfostrande och sociala frågorna,
något som med tiden blev en uppgift för skolan, de filantropiska rörelserna och – efterhand
– det sociala arbetet. Prästerna skulle inte bara predika Ordet. De skulle även styra människors kroppar och själar, i namn av social ordning.
Prästerna skulle ej för länge uppehålla sig vid katekesens utläggning utan ge pastorala råd
för hemlivet. Föräldrarna borde vid sin barnuppfostran åsyfta inte bara ”den religiösa
bildningen utan även den fysiska”. Kunde församlingsprästen realisera detta i sin gärning,
skulle han framstå som ”en skyddsängel för sitt folk, vars eviga sällhet och timliga
lycksalighet han sålunda bereder” (Pleijel 1970: 101).

Gérando var alltså långt ifrån först med att införa undersökningsmetoder som skulle ge
inblick i människans moraliska livssfär. Han kunde snarare göra bruk av prästerskapets redan etablerade roll som ledande av församlingen och familjerna, ända fram tills motsvarande roll senare övertogs av andra instanser, såsom skolan, det sociala arbetet och den
medicinska professionen.
I husförhörets regi kom prövning av läsförmågan att innefatta ett helt panorama av
pastorala interventioner. Husförhörets pedagogik kan närmast ses som en slags kunskapstest och normkontroll, med siktet inställt på att leda de som utsätts för förhöret i en bestämd riktning. Husförhöret med dess utvidgning till det sociala området kan på samma
sätt som Gérandos innovationer ses som ett historiskt exempel på en social undersökning
som möjliggör mätning och kontroll av människors normer och uppförande. Det var dock
inga dolda eller konspiratoriska ambitioner som låg bakom den kristna förhörsinstitutionen,
utan det var klart och tydligt fråga om en öppen och uppriktig satsning på moralisk omdaning där siktet var inställt på att göra människor ”kristliga och sedliga”, att ”fostra dugliga
och lojala medborgare” (Pleijel 1970: 88f).
Det var genom denna kristna förhörspraktik, utvidgad till ett slags system för medborgarfostran, som människor skulle fås att bekänna sig till gängse kristna normer, men
samtidigt till borgerliga ideal i termer av duglighet och lojalitet. Husförhöret är till sitt format och upplägg allomfattande och inte begränsat till att enbart handla om att bekänna sina
synder. Husförhöret utgör snarare en kunskapande undersökningsapparatur som kartlägger
människors sedvanor, normer och beteenden, av sådana mått att motsvarande apparatur
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har kunnat brukas även i andra sammanhang, till exempel inom den framväxande kristna
filantropin och långt in i vår egen tid, om än med annorlunda bevekelsegrunder.
När husförhören under den senare delen av 1800-talet tynar bort så sprids medborgarfostran till att omfatta en bred repertoar av socialpolitiska institutioner, i form av såväl
professionella som semiprofessionella aktörer – däribland skola och förskola, social-, kriminal- och hälsovård, idrotts- och föreningsliv (Petersson 2003: 114). Samtidigt fanns det
vid denna tid andra sätt att adressera den omtalade sociala frågan och sammanhållningens
problem. Ett av dessa är Frälsningsarmén, som utgör en annan specifik härkomst till den
samtida tappningen av sammanhållningens problem – lokaliserat till stadens och världens
mörka utkanter.
Frälsningsarmén och det koloniala räddningsprojektet
Till skillnad från Gérandos filantropi var Frälsningsarméns räddningsprojekt mer organiserat och storskaligt. Det faktum att projektet beskrevs i militära termer var ingen slump,
eftersom projektets organiserade princip fullt ut grundade sig på just militärens styresskick,
med allt från gradbeteckningar, disciplinär ordning till militär terminologi i största allmänhet. Frälsningsarmén var under senare delen av 1800-talet och framåt en kombination av
militär dressyr, kristen protestantism och socialt arbete. Rörelsens grundare var William
Booth, en brittisk predikant med rötter i metodiströrelsen och med en generals gradbeteckning. År 1890 publicerade han skriften I mörkaste England och vägen ut, som närmast kan ses
som Frälsningsarméns krigsförklaring mot det sena 1800-talets utbredande sociala misär.
Skriften blev snart en bestseller och rönte stor uppmärksamhet runtom i världen, så även i
Sverige (Dahlstedt 2009a).
Frälsningsarméns sociala arbete hade sin upprinnelse i det sena 1800-talets London,
först och främst i East Ends fattigkvarter. I mörkaste England och vägen ut kan beskrivas som
en minutiös och naturalistisk kartläggning av den sociala nöden bland de fattiga och utblottade i East Ends fattigkvarter. Inspirerad av det sena 1800-talets många upptäcktsresor till
Afrika – ”mörkrets kontinent” – drar Booth en parallell mellan Afrikas djungler och den
framväxande slummen i brittiska storstäder, mellan det mörkaste Afrika och det mörkaste
England:
Mörkaste England, liksom mörkaste Afrika, ryker af pestsmitta. Den stinkande och
osunda luften i våra slumkvarter är nästan lika giftig som utdunstningarna från Afrikas
sumptrakter. […] Såsom i Afrika strömmar genomskära skogen i alla riktningar, så finner
man i nästan hvarje gathörn en krog, hvarifrån dödvattnets flöden flyta till människors födärf
sjutton timmar af dygnet. En befolkning, uppsvälld af dryckenskap, sjunken i laster, tärd af
hvarje social och fysisk sjukdom, utgör invånarne i mörkaste England, bland hvilka jag till
bragt mitt lif och till hvilkas räddning jag nu önskar uppbåda allt hvad vårt land har bäst av
män och kvinnor (Booth 1890: 20f).

På samma sätt som Gérando så betonade Booth, å det bestämdaste, att det inte var tillräckligt att tillgodose de fattigas materiella nöd och svält. Som hos filantroperna handlade det
här om att omskapa människorna själva, att rädda deras själar och få dem frälsta. Först då
kan de fattiga nämligen ta sig upp från ”afgrundens brant” och bli redo att på egen hand
förvalta ett gott och gudfruktigt liv. Frälsningsarméns motto ska, enligt Booths ordalydelse,
vara ”att vilja lyda vår gudomlige mästare och söka frälsa dem som äro förlorade” (s. 239).
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Booths räddningsplan
Det var utifrån denna princip som Booth under senare delen av 1800-talet utarbetade en
räddningsplan, som var synnerligen ambitiös och som byggde på en rad utopiska element.
Den plan som skulle iscensättas i flera etapper hade som yttersta mål att skapa inget mindre
än ett nytt samhälle som rymde också de fattiga och nödställda – de förlorade själarna. För
att dessa själar skulle kunna inrymmas i detta nya samhälle behövde de vägledas och omskapas till dugliga, arbetsamma, lydiga och gudfruktiga samhällsmedlemmar. Booth liknade
sin räddningsplan vid en maskin,
…vars grundval är lagd i de stora städernas sämsta omgifningar, och som upphemtar de
förstörda och ödelagda af alla klasser, mottager tjufvar, skökor, fattighjon och drinkare utan
undantag helt med villkor, att de äro villiga att arbeta och underkasta sig disciplin. Sedan den
uppdragit dessa arma uslingar, omskapar den dem och uppväcker dem om sättet, hvarpå
både det bröd som förgås och det som varar till evinnerligt lif kan erhållas. Vidare sänder
den dem från staden till landet, fortsätter där omskapningsprocessen, utsänder dem sedan
till den nya jord, som väntar på dem i andra länder, sammanhåller dem med en stark styrelse
utan att likväl inkräktapå deras frihet som människor samt grundlägger kanhända en ny sam
hällsordning, som i kommande tider skall utsvälla till ofantliga dimensioner (s. 106).

Hur gestaltas då den utopi som Booth utlovar i sin plan? En närmare inventering av den
plan som Booth tecknar vittnar om dess omfattning och utsträckning: En stadskoloni med
mat, husrum och fabriksarbete åt arbetslösa, en hushållsbrigad, en åkerbrukskoloni med
åkerbruksbyar och kooperativ lantgård, en emigrantkoloni för upprättandet av kolonier i
andra länder, permanent uppsökande verksamhet av så kallade ”slumsystrar”, ett ambulerande sjukhus, en fängelseportsbrigad i syfte att omvända brottslingar, räddningshem för
förlorade kvinnor, ett preventivt hem för utsatta kvinnor, kontor för att upphitta försvunna
människor, skyddshem för hemlösa barn, industriskolor, asyl för moraliska dårar, upprättandet av förstäder bestående av arbetarbostäder, ett banksystem för fattiga, ett advokatsamfund för fattiga, ett upplysningsdepartement, en äktenskapsbyrå.
För att detta nya samhälle ska kunna fungera behöver ett antal ovillkorliga krav uppfyllas: idogt arbete, duglighet, lydnad, disciplin och gudfruktighet. Dessa villkor omsätts
enligt en hierarkisk rangordningsprincip motsvarande arméns. Enligt denna princip ska
endast de mest dugliga väljas ut och ges befogenhet att styra över de övriga ”och då dessa
blifva satta i spetsen, kommer den [principen] att fordra allmän och ovillkorlig lydnad af
dem som äro i botten. Om någon icke vill arbeta samt underkasta sig sina öfverordnades
befallningar, så kan han gifva sig af” (s. 267f). Ihärdigt arbete och underkastelse efter en
strikt disciplinär ordning är alltså de villkor som ställs på dem som önskar att bli inkluderade
i arméns samhällsgemenskap. För dem som inte lever upp till dessa villkor väntar omedelbar exkludering. Faran är att de som hamnar utanför återigen faller tillbaks till avgrunden.
På så sätt bygger gemenskapen på inkludering och exkludering, intimt sammanlänkade enligt
ett ovillkorligt styrschema.
Att rekrytera
Rekryteringen av individer till frälsningsarmén – först till härbärgena och sedan till någon
av kolonierna – skedde genom ett antal procedurer vars gemensamma nämnare var uppsökande verksamhet i de fattigas slumkvarter. Ett exempel på hur rekryteringen kunde gå till
är de så kallade ”slumsystrarna”. De utgjordes av kvinnliga medlemmar av armén som
iklädde sig de fattigas och ofrälstas främsta kännetecken, bosatte sig och levde mitt bland
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dem. Principen var att systrarna skulle integreras med dem som bor i slumkvarteren och
leva på de villkor som de lever, för att få en närbild av slummens vardagsliv.
De bo midt i helvetet och under sina dagliga strider mot hundratals djäflar synes det dem
otroligt, att någon kan tvifla på tillvaron af vare sig den ena eller det andra. Slumsystern är,
såsom namnet innebär, en syster till slummen. De gå ut på apostoliskt sätt, två och två lefva
tillsammans i samma slags kulor eller rum, som den omgifvande befolkningen själf innehar.
De skilja sig därifrån endast genom snygghet och ordning samt genom de få möbler, som de
innehålla. Här bo de året om, besöka de sjuka, se efter barnen, visa kvinnorna, huru de skola
hålla sig och sina hem snygga samt fullgöra ofta själva den sjuka moderns plikter. De stifta
frid, befrämja nykterhet, gifva råd i timliga svårigheter samt predika oaflåtligen Jesu Kristi
religion för samhällets afskum (s. 178).

Likt antropologen som väljer att go native, att bli ett med det fält som studeras, i syfte att
utvinna ett så sanningsenligt och autentiskt vetande som möjligt, skickades ”slumsystern”
ut i slumkvarterens fält i syfte att missionera och omvända dess invånare – för att till slut
få också dem att viga sitt liv åt frälsningsarmén. Att uppdraget utfördes av just en kvinna
eller en syster låg dessutom helt i linje med arméns gängse, patriarkala ordning.
Det var dock inte alls självklart att den som är fattig och nödställd automatiskt skulle
rekryteras till och frälsas av armén. Frälsning krävde en viss ansträngning eller snarare en
prövotid följd av en slags examination.
Flickorna skola pröfvas med avseende på uppriktigheten af deras önskan att blifva räddade
samt sedan hjälpas att taga de första stegen på sanningens, dygdens och religionens väg (s.
215).

En motsvarande uppsökande form av rekrytering skedde direkt vid fängelseportarna. Den
så kallade fängelseportbrigaden sköt in sig som en kil mellan fängelseväsendet och övriga
myndigheter, för att omedelbart nå och ta hand om de frigivna – och eventuellt få dem att
ägna också sin framtid åt armén.
Vi ämna möta fångarne vid fängelseportarne samt omedelbart inbjuda dem till våra hem.
Den vanliga regeln är, att de mötas af sina gamla vänner eller kamrater, hvilka vanligen till
höra samma klass som de själfva. […] Nu ämna vi att komma dessa gamla kamrater i förväg
samt taga fången under vårt beskydd och erbjuda honom samma ögonblick han öfverstiger
fängelsets tröskel en öppnad dörr af hopp för framtiden, försäkrande honom, att han, om
han är villig att arbeta och rätta sig efter vår disciplin, aldrig mer skall behöfva erfara hvad
det vill säga att lida brist (s. 198).

Det sociala arbete som armén bedrev fungerade här som en slags lagens förlängda arm,
som bestod i fostran för att förebygga en fortsatt brottskarriär. Uppsökandets förebyggande
metodik var för övrigt ett tämligen vanligt förekommande sätt att bedriva socialt arbete på
från 1700-talet och framåt. Vi finner en sådan metodik inom filantropin och även husförhöret kan ses som en slags variant på samma slags metodik. Denna typ av förebyggande
arbete får senare något av en renässans under 1900-talet, om än under andra betingelser
och med andra primära målgrupper, men funktionen är huvudsakligen densamma, något
som vi återkommer till lite längre fram.
Rekryteringen till armén kunde dock ta sig andra uttryck och genomföras med hjälp
av andra incitament. Det är ingen slump att det var en viss kategori som framstod som mer
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lämpad för att kandidera som arbetssoldat och sedermera bli rekryterad som officer, nämligen den som haft militär bakgrund. Den som har ”tjänat i drottningens armé” fungerar
närmast som ett ideal, en hjältefigur, en förebild vars goda exempel andra kan följa.
En man, som tjänat i drottningens armé, är en person, som lärt sig att lyda. Han är vidare en
man, som i den strängaste af alla skolor lärts att vara händig och kvick, att reda sig så godt
han kan på den simplaste kost samt att icke betrakta sig såsom martyr, äfven om han sändes
på en hopplös expedition. […] Han exercerar och arbetar samt beordras hit och dit, som om
han vore en maskin. Han tager allt gladt utan att ens anse sin lott hård. Han knogar på för
sin drottning och sitt land på sitt vanliga enformiga sätt, gör äfven sitt bästa, stackars gosse,
att med stolthet bära sin röda jacka samt att odla sin själfkänsla genom att tänka på att han
är en af sin fäderneslands försvarare, en af de hjältar, på hvilkas tapperhet och mod det brittiska rikets trygghet är beroende (s. 147f).

Även om de historiska sammanhangen liksom formerna för det förebildande arbete som
bedrivs skiljer sig åt så känns huvudlinjen igen. I såväl det sociala arbete som bedrevs i
frälsningsarméns regi som i den typ av socialt arbete som exempelvis bedrivs i samtida
interventioner riktade mot städernas så kallade utanförskapsområden finns en stark betoning av förebildandets potential när det gäller att nå ut till människor som befinner sig
utanför och att åstadkomma inre förändringar hos dessa utanförstående.
Att leda, lyda och straffa
Att leda och att ledas i enlighet med lydnadens princip är alltså ett villkor för bygget av en
ny samhällsgemenskap vars arbetande invånare hämtats och rekryterats från ”avgrunden”.
Men även om Frälsningsarmén främst fokuserade på människor ur det nödställda, fattiga
och svältande ledet, öppnades famnen även för människor av mer lyckligt lottade levnadsvillkor, under förutsättning att man underkastade sig det hårda arbetets och lydnadens principer. På ytan kanske det handlade om en form av socialt räddningsarbete, men i botten om
att mobilisera en ny kristen samhällsgemenskap, såväl i hemlandet som i fjärran länder.
För Booth var lydnad inget egentligt problem. Att lyda och ledas genom lydnad låg så
att säga i människans natur och att människan är mer eller mindre född med en lydnadsinstinkt (s. 268). Det var, enligt Booth, en missuppfattning att människor skulle ha invändningar mot att ledas.
De tycka om att blifva ledda, förutsatt att ledaren har hufvudet påskrufvadt på rätta platsen
samt är snabb till att höra och se samt att uppfatta hvad som är väsentligt i samhällets intressen. Det är så långt ifrån att det finnes någon medfödd motvilja hos mänskligheten mot att
blifva ledd, att tvärtom lydnadsinstinkten är så allmän, att, då regeringar blifvit blinda, döfva,
lama och ruttna af moraliskt och sedligt fördärf samt stått ohjälpligt efter sin tid, de likväl
hafva lyckats hålla sig uppe (ibid.).

Hur stor lydnadsinstinkt människan än må ha så hindrar detta inte armén från att skola sina
följeslagare till konsten att lyda. För till exempel åkerbrukskolonin gällde det för varje person ”att undervisas uti lydnadens grundsatser samt uti för en landtman nödvändiga kunskaper eller ock uti annat arbete, hvarmed han kan förtjäna sitt bröd” (s. 151).
Eftersom frälsningsarmén var tänkt att fungera som ett samhälle, med en armé, ordnad enligt militär disciplin, krävdes ett sanktionssystem. En armé utan sanktionsordning
och utan reglementen är ingen egentlig armé. Människors medfödda lydnadsinstinkt sågs
således inte som tillräcklig. För att få tillträde till kolonin var därför varje kolonist tvungen
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att underteckna ett dokument innehållande bestämda order och reglementen. Vissa förseelser skulle i enlighet med gällande straffbestämmelser leda till omedelbar utvisning från
kolonierna, exempelvis bruk av rusdrycker, sedlighetsbrott och ovilja till arbete. Därutöver
tillkom en rad stränga förbud, till exempel i form av förbud mot att använda opassande
språk samt tillämpande av grymhet gentemot man, kvinna och djur. Dessutom fanns påbud
om att officerare skulle bemötas med aktning, respekt och ovillkorlig lydnad (s. 156). Booth
underströk att det inte alltid är tillräckligt med en ”ande av kärlek” för att ordningen skulle
kunna upprätthållas i kolonialsamhället. Utöver denna ande måste även straffbestämmelser
tillgripas. För de lagöverträdelser som inte ledde till omedelbar avvisning gällde följande:
a) den första förseelsen, så framt den icke är mycket svår, annoteras endast; b) den andra
förseelsen, offentliggöres; c) den tredje förseelsen medför, att den brottslige utvisas eller
öfverlämnas till myndigheterna (s. 156).

Den lösning som Booth såg på den sociala frågan var att runtom i världen upprätta alternativa kristna samhällen, lokaliserade i utkanterna av storstäderna, platser bortom osedlighet och frestelser. Planen gick ut på att mobilisera och leda ”människor till själfhjälpande
och själfunderhållande samhällen, af hvilka hvart och ett är ett slags co-operativt sällskap
eller patriarkalisk familj, styrd och disciplinerad enligt de principer, som redan visat sig så
fruktbringande i frälsningsarmén” (s. 104f), det vill säga arbete, disciplin och frälsning.
Låt oss avrunda detta avsnitt med Booths beskrivning av frälsningsskeppet, det skepp
som fraktar kolonister till främmande länder.
Fartyget skulle icke endast blifva en flitens bikupa, utan det skulle äfven blifva ett flytande
tempel. Kaptenen, styrmannen och besättningen skulle vara salvationister och sålunda allesammans lika intresserade i företaget. […] Vårt mot södern kryssande skepp skulle komma
att bära vitnesbörd om en verklig frälsning både för denna och den tillkommande verlden
samt genom att anlöpa lämpliga hamnar äfven förrätta ett nytt slags missionsarbete samt
öfverallt tillvinna sig en god del av verklig och praktisk sympati. För närvarande är de sjöfarandes inflytande icke alltid egnadt att höja moralen hos invånarne på de platser de anlöpa.
Här skulle emellertid vara åtminstone ett skepp, hvars ankomst icke gåfve upphof till några
oordningar och utsväfningar, och från hvars rymliga skrof utströmmade en här af människor,
hvilka i stället för att fylla krogar och andra lastens boningar skulle sysselsätta sig med att
förkunna Guds kärleks och mänsklighetens broderskaps religion (s. 174).

Den frälsning som utlovas beskrivs här som ett kolonialt frigörelseprojekt, som består i att
höja moralen och lysa upp det mörker som råder i världens utkanter. Appellen i det projekt
som Booth mejslade fram påminner därmed om den som vi finner i samtidens vilja att
åstadkomma förändring i städernas utkanter – i namn av frihet, ansvar och inkludering.
Under blågul flagg
Liksom i Storbritannien så riktades den svenska Frälsningsarméns räddningsprojekt mot
samhällets ”mörka” områden, inte bara i storstadens och landsbygdens ”vildmarker” i Sverige, utan också i världens utkanter. Den svenska armén gick ”ut till de djupast sjunkna”,
beskriver Ernst Herman Thörnberg (1939: 61), en av dem som bidragit till historieskrivningen om de svenska folkrörelserna. ”Den konstaterade deras människovärde. Detta var
en sällsam och mäktig demokratisk deklaration”. Thörnberg beskriver arméns vilja att inkludera de ”djupast sjunkna” i en bredare samhällsgemenskap som en fråga om att ”höja”
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deras moraliska och sociala standard, det vill säga att leda dem in på rätt väg. ”I allmänhet
talat, hindrade frälsningsarmén skarors moraliska och sociala försumpning” (s. 54f), konkluderar Thörnberg, med en ton som påminner om tonen hos självaste general Booth. I
samma medryckande stil beskriver Thörnberg de ädla missionärernas färd ut i världens
”mörker”.
Dessa missionärer ha farit till Ost- och även Västindien, till Kina, Korea, Japan, Sydafrika,
Sydamerika och Stilla havets öar. De ha riktat sitt budskap till folkhorder, vilkas religioner
kunna betecknas som primitiva och polyteistiska. […] De ha fått göra bekantskap med högst
skiljaktiga kulturtyper, myt- och dogmbyggnader. Människor av ytterst varierande etnisk be
skaffenhet, med allehanda raskomponenter ha blivit föremål för deras nit. […] Ut i virrvarret,
bort i dunklet stego de (s. 93).

Beskrivningen påminner om imperialismens doktrin om den ”vite mannens mission”, the
white man’s burden, en doktrin som bestod i att ”föra ljuset till de mörka områden och folken
på denna jord genom viljeakter och användande av våld” (Said 1995: 71) – allt detta i den
goda viljans, upplysningens, humanismens och välsignelsens namn. Till saken hörde här att
det var den ”vite mannens” egna ideal som utgjorde den moraliska måttstock utifrån vilken
ljus och mörker, gott och ont, mättes. Den ”mission” som bland annat Frälsningsarmén
var involverad i kan i den meningen ses som del av ett kolonialt bildningsprojekt, i global
skala. De ”bildade” och de ”obildade” utgjorde varandras motpoler. För att de senare skulle
kunna ”lyfta sig” till de föregåendes ”nivå” var de kort sagt tvungna att genomgå en radikal
omvandling, bli några andra.
För att den vite europeiske mannen innebar bildningen att han utvecklade sin identitet genom ett organiskt växande. För De andra innebar bildningen att de avvecklade en identitet
som betraktades som en belastning, och för deras del förbands bildningen därför med föreställningen om en hastig mutation, en metamorfos eller omvändelse: för att bli bildad måste
man bli vit… (Jonsson 2007: 209).

I följande sekvens visar Thörnberg på att ett kolonialt bildningsideal inte bara präglat tänkandet i länder som tillhörde den koloniala maktutövningens frontlinje. Liknande ideal har
satt spår också i länder som har verkat mer i utkanterna av det koloniala projektet, däribland
Sverige.9
[D]essa svenska salvationister ha understundom givit beundransvärda prov på anpassnings
förmåga, tilltagsenhet, uthållighet, på psykologisk klarblick, intellektuell bördighet. Ord, som
de talat, handlingar, som de utfört, ha bragt vita, gula, svarta och alla slags blandade ledning,
lisa, ljus. […] Hänförelsen och offerviljan förvandlade gång efter annan kunskapens fattiga
fem bröd och två fiskar till religiös-moralisk näring, kroppslig och mental hugnad, hygieniskcivilisatoriskt förstånd för tusen, kanske till och med för femtusen irrande, krälande, lidande,
blödande människovarelser borta i orienten eller söder om linjen (Thörnberg 1939: 93f).

Hos Thörnberg, liksom hos flera av folkrörelsernas historieskrivare, kan vi ana något av de
grandiosa nationalromantiska idéer som var starka mot slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet, där svenskarna sågs som lite ädlare, lite mer välvilliga, upplysta och heroiska än alla
andra ”folk” (Ehn m.fl. 1993). De heroiska frontfigurer för de svenska folkrörelser, vars
goda gärningar rörelsernas historieskrivare ägnar stor möda åt att beskriva och lyfta fram,
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tycks på något sätt förkroppsliga alla de goda egenskaper och förmågor som sägs känneteckna ”oss svenskar”.
Själens förkämpar
Med Gérando och den kristna filantropin, med husförhöret och frälsningsarméns räddningsplan som historiska exempel kan vi tala om en moralisk reformepok som mynnar ut i
en föreställning om ”hjälp till självhjälp”, som i mångt och mycket motsvarar våra dagars
tankar om den enskilde individens eget deltagande och ansvar. För att denna hjälp till självhjälp skulle vara möjlig behövde den som hjälpte, till att börja med, förvissa sig om den
mänskliga själens innersta skrymslen och hemligheter. Sådan kunskap var nödvändig eftersom den som tog emot hjälpen behövde komma till insikt om sina moraliska kvaliteter,
för att därefter kunna hjälpa sig själv (jfr Olsson & Petersson 2007: 78). Gérando, liksom
andra filantroper, tog här hjälp av kyrkans och prästerskapets pastorala förhörs- och bikttekniker, som fick den fattige att bekänna sitt sanna väsen, erkänna sina synder för att därigenom ”komma till rätta med sina tillkortakommanden och sitt klandervärda leverne”
(ibid.):
Inträngen uti detta bedröfvade hjertas hemligheter! Att återgifva den inre friden är ännu
mera än att stilla hungern. Genom att återskänka moraliska kraften, skolen I äfven gifva
mod att omfatta ett nyttigt arbete, att bättre bära försakelsen och lidandet (Gérando 1846:
31).

Det är här som den fattiges ”innersta inre” är fattigpolitikens främsta föremål för påverkan
och intervention (Villadsen 2004). Det är också just detta som är det yttersta målet, för både
den kristna filantropin och frälsningsarméns räddningsplan. Som Gérando formulerar saken så kan förändring inledas först när den fattige fås att inse att det är bara genom att följa
dygdens väg som hon kan resa sig, som ett första steg för att ställa om sig för att själv kunna
ta sitt fulla ansvar:
Hans själ öppnar sig för ett nytt slag af känslor; han vaknar till det enda verkliga, det
moraliska lifvet; de olyckliges boning har blifvit hans skola; en god gerning har infört
honom på dygdens väg (Gérando 1846: 49).

I förgrunden står inte den materiella nöden, utan den själsliga: ”Därför skulle ett botemedel
mot själens sjukdom även vara ett botemedel mot nöden” (s. 49). Med själslig fattigdom
följer annan nöd, liksom bitterhet. Den första grundregeln för att åstadkomma hjälp till
självhjälp är därför att finna förtröstan och mod, men framför allt att hos den fattige frammana en vilja att acceptera tingens ordning. Det är endast på denna grund som den fattige
kan bli till som självständig:
I saknad af inre tröstegrunder blir hon bitter emot Försynen, emot sina likar, emot sig
sjelf; hon förlorar medvetandet af sin egen värdighet, och med detsamma modet, som
gjorde för henne motgången dräglig. I sin blinda häftighet intrycker hon ännu djupare
pilen, som har sårat henne. Hennes hjerta tillsluter sig för alla fridsamma och milda känslor. Hon är tvungen att erkänna, att hon har förtjenat hvad hon lider; och denna för
skräckliga sanning, vars tyngd icke mildras genom ångern, fullbordar att nedtrycka henne
(s. 64).
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Men ju olyckligare man känner sig ju olyckligare blir man. Den största tjänst man därför
kan göra, större än materiellt understöd är ”att återgifva honom mod och själskraft” och
”ingifva
honom något förtroende till sig sjelf (s. 70).

Den kristna filantropins moraliska interventioner riktade sig alltså mot den fattiges ”fördärvade inre”, det vill säga mot hennes ”syndiga själ”. För att komma till rätta med fattigdomens problem var materiellt understöd inte tillräckligt. Det räckte inte att sätta de fattiga i
arbete, utan det gällde dessutom att arbeta med de fattigas inre – att identifiera och arbeta
med roten till fördärvet (Villadsen 2004: 67).
Gérando följde de observations- och kontrolltekniker som det kristna prästerskapet
satt i bruk i form av husförhör och bikt. Samtidigt radikaliserade han dessa tekniker i ett
försök att instifta en mer systematisk metodik. Därmed förespråkade han, utan att själv veta
om det, den typ av socialt arbete som kom att ta form som en del av den statliga viljan att
ordna, att utarbeta skilda observationsmetoder och interventioner med siktet inställt på enskilda individer och särskilda sociala grupper.
För Frälsningsarmén var det fråga om en annan strategi. I detta fall var det ihärdigt
arbete, lydnad och frälsning, just i denna ordning, som skulle råda bot på individens såväl
inre som yttre nöd och göra henne till självhjälpande. För Frälsningsarmén var denna ordningsföljd väsentlig, det vill säga först krävdes en lindring av den materiella nöden för att
det sedan skulle kunna bli fråga om frälsning och befrielse från det inre armodet:
Om dessa människor skola börja tro på Jesus Kristus, tjäna Gud och undfly den tillkommande vreden, så måste de hjälpas ur sitt närvarande sociala elände; de måste sättas i en
ställning, där de kunna arbeta och äta, få ett ordentligt rum att bo och sofva i samt se framför
sig något mer än en lång, enformig tryckande rad af mödor och ängsliga bekymmer för att
bevara sig själfva och dem som de älska vid lif med ingenting annat som utsigt vid slutet än
sjukhuset, fattiginrättningen eller dårhuset. Om kristenhetens arbetare och filantroper vilja
förena sina händer för att åstadkomma denna förändring, så skall den blifva förverkligad och
folken skola stå upp för att välsigna dem och blifva frälsta (Booth 1890: 194f).

För Frälsningsarméns vidkommande var det inte bara bekännelsen till Gud som var medlet
för att åstadkomma förändring, utan även bekännelse i bemärkelsen att avslöja och befria
individen från de innersta hemligheter som står i vägen för en sann och gudfruktig framtid:
Vi måste vara villiga att mottaga vår kämpande medmänniskas utgjutelser, lyssna till den
länge begrafna hemlighet, som oroar det mänskliga hjärtat, samt välkomna i stället för bortstöta dem, som vilja lyda den apostoliska föreskriften ”att inbördes bekänna sina synder den
ene för den andre”. Må icke detta ord ”bekännelse” förarga någon. Bekännelse af det mest
öppna slag; bekännelse på den offentliga plattformen i närvaro af alla de forna kamraterna i
synden har länge varit ett af de mest kraftiga vapen, med hvars tillhjälp frälsningsarmén har
vunnit sina segrar. Denna bekännelse hafva vi länge föreskrifvit alla våra nyomvända, och
detta är den enda bekännelse, som synes oss vara ett villkor för frälsning, men den av mig i
detta kapitel föreslagna bekännelsen är af ett annat slag: den ålägges icke såsom ett medel att
finna nåd, den göres icke såsom ett villkor för den syndaförlåtelse, som ingen annan än vår
herre själf kan uttala; den är endast ett svar från vår sida på ett af de djupaste kända behof
och hemliga önskningar, som finnas hos de män och kvinnor, hvilka möta oss dagligen i vårt
arbete (s. 253).
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Saker och ting såg förvisso annorlunda ut på Gérandos, Booths och husförhörets tid jämfört med idag, men riktmärket är i huvudsak detsamma – att samhälle och individ ska närma
sig varandra och att den enskildes vilja ska stå i samklang med samhällets normer (jfr Palmblad & Petersson 2003). Det som åskådliggörs är en vilja att iscensätta en farans och hoppets teknologi, med siktet inställt på att mobilisera människors inre krafter, att rädda människors själar. För samtliga dessa praktiker handlade det om att hitta former för att skapa
harmoni, i namn av dels det som föreställdes vara ett moraliskt riktigt leverne och uppförande, dels av förebyggande av uppkomsten av konflikter, friktioner och social oro.
Gemenskapandet och hoppets sociologi
De historiska nedslag som gjorts hitintills kan samtliga ses som teknologier för sammanhållning, gemenskap och inkludering. För Frälsningsarméns del handlade det om att bygga
nya lokala samhällen och produktionsenheter utom räckhåll för storstadens hotande inflytande, medan den kristna filantropin, liksom husförhöret, huvudsakligen inriktade sig på
familjen och hemmet. I samtliga fall riktade sig interventionerna till grupper som befann
sig ”utanför”, med förhoppningen om att denna utanförskapets befolkning skulle kunna
omslutas i en ny sammanhållning, bli del av nya ordnade gemenskapsformer – detta under
pastoral ledning.
Samtliga dessa gemenskapande projekt tangerar därmed ledmotivet i det tänkande
kring Gemeinschaft och Gesellschaft som den tyske sociologen, nationalekonomen och filosofen Ferdinand Tönnies lanserade 1887, med sin klassiska studie Gemeinschaft und Gesellschaft.
Med sitt begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft kom Tönnies att få stort genomslag och
begreppsparet kom att bli en central tankefigur för hur relationerna mellan individ och
samhälle kan förstås, ända in i vår samtid.10 Tönnies tog sig an inget mindre än uppgiften
att undersöka framväxten av den moderna kapitalismen och den moderna staten. Genom
att utarbeta begreppsparet Gemeinschaft (gemenskap) och Gesellshaft (samhälle) sammanfogade Tönnies tankelinjer från exempelvis Hobbes, Marx och Maines till en sociologisk utvecklingsteori.
Denna teori beskriver ett skifte från de tidigare sociala former av gemenskap gestaltad i
form av den naturliga viljan, styrd av tradition, seder, blodsband och religion, till de moderna
former av samvaro som baseras på rationell vilja, tillämpade i form av lagar och kontrakt.
Tönnies beskriver skiljelinjen mellan dessa båda former av social gemenskap enligt följande:
Relationen som sådan, och det sociala band som kommer ur den, kan ses som endera baserad
på ett verkligt organiskt liv, och det är innebörden av Gemenskap [Gemeinschaft]; eller som en
rent mekanisk skapelse, som existerar i våra sinnen och det är så som vi tänker om Samhället
[Gesellschaft]. […] Alla former av social samvaro som är familjära, bekväma och exklusiva bör
ses som tillhörande Gemeinschaft. Gesellschaft avser liv i den offentliga sfären, i världen utanför.
[…] Gemenskap avser genuint, beständigt liv tillsammans, medan Samhälle är ett övergående
och ytligt ting. Alltså, Gemeinschaft ska förstås som en levande organism i sin egen rätt, medan
Gesellschaft är en mekansik ansamling och (Tönnies 2001: 17ff).

Tönnies föreställningar om Gemeinschaft och Gesellschaft tog form i en samhällelig kontext som han såg som djupt problematisk – eller närmast olycksbådande. Inte minst mot
bakgrund av den tidens omtumlande sociala och politiska omdaningar, som han menade
riskerade att upplösa den lilla, lokala och naturligt baserade sammanhållningen, den närhet,
gemenskap och solidaritet som han beskrev som kännetecknande för just Gemeinschaft.
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Tönnies framför dock inget undergångsperspektiv, snarare tvärtom. Det som han
presenterar är snarare ett slags ”hoppets sociologi”, eller en ambivalens som rör sig mellan
fruktan och hopp, en tankefigur som ständigt återuppväckts och fortfarande levandegörs.
Tönnies ansluter sig nämligen till ett projekt som initierats redan med samhällsvetenskapernas begynnelse – jakten på gemenskap. Tönnies närmade sig sin tids sammanhållningsproblematik, men de frågor han ställde – liksom bland andra Durkheim, Marx och Weber – är
minst lika aktuella idag, om än under andra förutsättningar (Olsson & Petersson 2007: 65).
Som vi har kunnat se i flera av kapitlen i denna bok så kan vi skönja en likartad problembeskrivning om vår samtid, som en hotfull, farofylld tid, i debatten om förortens och utanförskapets problem.
Tönnies samhälle skiljer sig naturligtvis från dagens. Dessa skillnader till trots går det
ändå att skönja påfallande likheter i sättet att tänka kring och att problematisera samtiden
och framtiden i termer av risk, osäkerhet och förlust av en svunnen tid, präglad av värdefulla
lokala band, gemenskap och närhet. De specifika hopp som kommer till uttryck in i respektive tid är också olika – det handlar närmare bestämt om att bevara eller återskapa det gamla
inom ramen för det nya. Låt oss därför gå vidare till att närmare belysa hur detta förlorade
Gemeinschaft låter sig återskapas i samtida politiska problembeskrivningar om gemenskapande genom en mobilisering av det lokala, i namn av det civila samhället.
Om att iscensätta det lokala
Lokalsamhället har varit något av ett ledmotiv i de senaste decenniernas urbana förnyelsearbete, där stor uppmärksamhet har ägnats åt att på olika sätt återerövra det lokala som
gemenskapande arena (Turunen 2004). Under 1990-talet och in på det nya millenniet tog
detta återerövrande ordentlig fart i en livlig debatt om det civila samhället, där just lokalsamhället utgjorde ett betydelsebärande element i försöken att reformera välfärdsstaten. I
fokus för debatten stod frågan om hur livet ska organiseras i en tid då det offentliga – i
välfärdsstatens gestalt – inte längre på samma självklara sätt som tidigare påtar sig uppgiften
att styra samhällsutvecklingen. Den idé om det lokala som fick stort genomslag vid denna
tid var inte minst formad av en liberal tankefigur – med en aktivt deltagande och autonom
medborgare som ideal. I linje med den politiska omvandling som ägde rum under 1980och 1990-talen sågs välfärdsstaten inte längre som förmögen att ordna medborgarnas liv, i
namn av en kollektiv välfärd (jfr Wagner 1994). Välfärd kom därmed i allt högre utsträckning att bli ett åtagande och en angelägenhet för den enskilde individen. Nya former av
styrning etablerades och med den ett nytt politiskt språkbruk – där underifrånperspektiv,
egenmakt, samverkan och civilt samhälle är några av begrepp som satte fokus på just det
lokala som en domän för en annan form av styrning än den som varit rådande inom den
traditionella svenska välfärdsmodellen.
Från 1970-talet kan vi skönja en omvandling av styrningen av välfärdsstaten. Inslagen
av statligt centraliserad styrning ändrade gradvis skepnad och kom att ersättas av former av
styrning som mer byggde på decentralisering, det vill säga på principen att allehanda lokala
krafter på olika sätt skulle involveras och göras delaktiga i välfärdens organisering och förvaltning. När staten inte längre – som en samlad politisk instans – ansågs förmögen att styra
samhället, med målet att skapa social förändring, kom därmed styrningen allt mer att bygga
på mobilisering av en rad andra, privata såväl som frivilliga aktörer. Härmed kom inte minst
en rad frivilliga initiativ i form av ideella organisationer, sociala nätverk och lokala eldsjälar,
allt mer att framstå som ”socialpolitikens nya problemlösare”, allesammans placerade ”i
samma överordnade domän; ’det civila samhället’” (Villadsen 2004: 194). Motivet till detta
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skifte av ansvarsordning och denna mobilisering av det lokala var inte bara en förhoppning
om fördjupad demokrati, utan framför allt krav på effektivare hushållning av gemensamma
resurser.
Den lokala gemenskapens potential, kraft och resurser skapas dock inte av sig själv.
De måste bli till, mobiliseras. Det lokala utgör inte enbart ett geografiskt avgränsat territorium, där skilda problem är lokaliserade och där de kan regleras, kontrolleras och åtgärdas.
Det lokala kan snarare i sig ses som ett medel för styrning. I mobiliseringen av det lokala
involveras såväl offentliga som privata och frivilliga aktörer, vilket gör att ansvar som tidigare upprätthölls och sanktionerades av staten och av auktoriserade institutioner fördelas
över i princip hela samhällskroppen (se Olsson m.fl. 2014).
I den debatt om det civila samhället som fördes kring millennieskiftet, så lades stort
fokus på välfärdsstatens och modernitetens upplösning av tidigare lokala gemenskaper. I
mobiliseringen av det civila samhället sågs ett hopp om att denna upplösning skulle kunna
motverkas och de goda, tillitsfulla och ömsesidiga relationerna som de lokala gemenskaperna rymmer återskapas. I denna mening kom det civila samhället, som Villadsen uttrycket
det, att inta en närmast mytisk karaktär:
Det betecknar något, som en gång var, och som det lovar möjlighet för att återskapa:
lokala gemenskaper, genuin solidaritet och äkta medmänsklighet. Den socialpolitiska diskurs, som beskriver det civila samhället, vilar just på sociologiska berättelser om moderniseringens konsekvenser i form av lokalsamhällets upplösning, utbredningen av mål
rationalitet, en kolonisering från systemvärlden till livsvärlden osv. Här utpekas det civila
samhällets aktörer – de frivilliga organisationerna, de sociala nätverken, självhjälpsgrup
perna osv. – som ett slags sista bastion för den äkta gemenskapen (Villadsen 2004: 194f).

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att tala om tider som flytt och om centrala
värden som gått förlorade måste detta då kontrasteras med bilden av ett motsatt nu. Det
lokalas återkomst kan ses just som ett försök att återinföra en bestämd tankemodell i namn
av Gemeinschaft och Gesellschaft, ett återskapande av ett Gemeinschaft i ett Gesellschaft.
När då kontrasteras mot nu är det fortfarande lokalsamhället som kontrasteras mot samhället, om än utifrån samtidens utmaningar och sammanhang.
Hemmet, farans och hoppets teknologi
I dagens debatt om utanförskapets problem så utgör lokalsamhället både problem och lösning. Enligt en dominerande problembeskrivning kan följderna av utanförskapet inte minst
sammanfattas i termer av ökad orolighet, försämrad trygghet, tilltagande konflikter och eskalerande kriminalitet – inte minst bland förortsungdomar. Som fond för denna utveckling
beskrivs en misslyckad integrations- och en aningslös migrationspolitik. Enligt hotbilden
riskerar utanförskapet att spridas och ytterligare förvärras – med resultatet att stadens utkanter allt mer kommer att bli till samhällen vid sidan av, ”parallellsamhällen”.
Låt oss ge ett exempel på hur problembilden kan komma till uttryck. I en rapport
utgiven 2017, som kom att få stor massmedial uppmärksamhet, beskriver Polisen och den
Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet en alarmerande utveckling i svenska
städer, inte minst med ett ökat antal områden som betecknas som ”utsatta” eller ”särskilt
utsatta”.
I de utsatta områdena bedöms det finnas en lokal social ordning som i olika grad avviker från
det demokratiska samhällssystemet avseende normbildning, ekonomi och rättsskipning. Ak216

törer som inte representerar det demokratiska systemet har i olika utsträckning fått betydelse
för områdenas utveckling. Det handlar främst om kriminella aktörer, men det kan även vara
religiösa ledare som sprider budskap i strid mot svenska demokratiska värderingar (Polisen
2017: 32).

Polisen beskriver dessa områden som belägna utanför det svenska samhällets lag och ordning, något som på sikt utgör ett allvarligt hot mot samhället och påkallar särskild uppmärksamhet och särskilda insatser.
Utvecklingen av en alternativ social ordning har gått längre i vissa områden. Där har de boende anpassat sig till de normer som byggts upp i området och finner inget större värde i att
blanda in det övriga samhället. Om balansen rubbas får detta märkbara konsekvenser för de
boende vilket gör att samhällets insatser inte alltid uppskattas. Detta är de karaktäristiska
dragen för ett särskilt utsatt område (s. 33).

I historisk belysning har detta samtida ”utanförskapsproblem” sin motsvarighet i Booths
beskrivning av det ”mörkaste England” och umbärandena för hans samtids nödställda och
utblottade boende i Londons East End. Trots de uppenbara skillnaderna i tid och rum
mellan de båda utanförskapsbeskrivningarna så finns det förbluffande likheter ifråga om
det som beskrivs som utanförskapets orsaker:
Vår plan afser ingenting mindre än att helt och hållet förändra karaktären hos dem, hvilkas
fel och missriktningar utgöra orsaken till deras nöd. Vi hafva sett, att hos åtminstone 50
procent af de nödställda är deras eget dåliga uppförande orsaken till deras elände (Booth
1890: 289).

På ett liknande sätt kan vi notera hur stor uppmärksamhet i den samtida politiska debatten
om utanförskap och de problem som beskrivs i relation till så kallade utanförskapsområden
har kommit att ägnas åt stadens utkanter som orsak till ”utanförskapets problem”, inte
minst i form av den särskilda livsstil och mentalitet som i allt högre grad sägs forma utanförskapsområdenas sociala liv. Liksom Booth beskrev sin tids ”sociala onda” som en slags
smittorisk, som riskerade att spridas mellan människor, generationer och geografiska områden, så har utanförskapets problem beskrivits i liknande termer. I denna beskrivning har
samhällets utkant återigen hamnat i fokus i en strävan efter att åstadkomma förändring,
återigen med hänseende till sin specifika kultur, som mer eller mindre frikopplas från materiella och sociala sammanhang. Förortens kultur, liksom slummens, beskrivs inte sällan i
termer en slags självgenererande logik, som när den väl har etablerats har ett eget liv och
riskerar att spridas och cementeras (se vidare Dahlstedt 2016; samt kapitel 1 i denna bok).
Det som idag beskrivs i termer av ”utanförskapets problem”, och som geografiskt lokaliseras till ”utanförskapsområdena”, kan ses som ett samtida uttryck för den ”sociala frågan”.
I beskrivningen av förortens ”parallellsamhälle” ljuder ett kolonialt eko – områdena som
befinner sig utanför beskrivs fortsatt som mörka utkanter, som kaotiska områden, med sina
egna lagar, regler och normer – paralleller kan dras mellan samtidens ”parallellsamhälle”
och svunna tiders föreställningar om djungeln, i världens periferier såväl som i metropolernas utkanter i imperiets centrum (jfr Ristilammi 1994; Dahlstedt 2005).
Det finns flera historiska överensstämmelser mellan då och nu, men det finns också
uppenbara skillnader. Den ”sociala frågan” gestaltas annorlunda idag jämfört med igår –
och de lösningar på problemet som adresseras är annorlunda.
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Även om utanförskapets problem ses som en särskild utmaning i relation till just städernas utkanter så har det samtidigt setts som en betydligt större utmaning, inget mindre
än som ett hot mot demokratin. Denna hotbild kommer inte minst till uttryck i form av en
oro över att centrala värden är på väg att gå förlorade. I samtida politisk debatt har denna
oro för förlorade värden en anläggningsyta som vida överskrider det utanförskap som lokaliseras till städernas utkanter. Till utanförskapets hotbild fogas även andra element – inte
minst det alltjämt närvarande hotet om terrorism och 2015 års ”flyktingkris”. Hela samhällskroppen är inbegripen i hotbilden. Det är just här som frågan om Gemeinschaft, viljan
att skapa gemenskap och sammanhållning, kommer in i bilden, som en slags hoppets teknologi,
som ett svar på samtidens utmaningar.
Det var knappast någon slump att politikerveckan i Almedalen 2016 utgjorde en skådeplats för en slags värdeinventering och, såsom det kom att gestaltas, en slags värdenas
kamp. Försvar av värden fungerade som en samlande retorisk figur, som anammades exempelvis ifråga om utanförskap, migration och integration, teman som stod högt upp på
den politiska dagordningen. De svenska värderingarna är utmanade och riskerar att förlora
sin kraft – så kan de politiska utropen sammanfattas. Utmaningarna beskrevs i termer av
”flyktingkris”, segregerade städer samt sociala problem och destruktiva värderingar som
odlas i storstädernas utkanter, i så kallade utanförskapsområden eller parallellsamhällen.
Som ett svar på och som en motbild till dessa utmaningar ställs återupprättande av förlorade
”svenska värden”.
Som visats tidigare i boken, så knyter idén om dessa förlorade värden an till folkhemmets metaforik, med dess betoning av småskalighet, gemensam värdegrund, jämlikhet och
solidaritet – drömmen om och viljan till inkludering (se kapitel 1 i denna bok). Värdenas
hemvist är hemmet, idag som igår. Debatten om utmanade ”svenska värden”, specifikt i
relation till den utmaning som de så kallade utanförskapsområdena utgör, åskådliggör en
nostalgi över folkhemmets gemenskap, som beskrivs som förlorad. Frågan är vad och vilka
som kan inrymmas i detta förlorade hem. Denna nostalgi ska dock inte i första hand ses
som en längtan tillbaks till det förflutna, till det som en gång varit. Nostalgin handlar snarare
om att bruka nostalgins kraft som en teknologi för att skapa sammanhållning och ordning
i nutiden (se Petersson m.fl. 2007).
Viljan att skapa sammanhållning och ordning möjliggör en bred uppsättning områdesbaserade interventioner, varav vi har ägnat oss att undersöka ett antal i denna bok. I
förgrunden för dessa interventioner står just en vilja att forma samtiden i termer av både
hopp (genom att skapa värden som får hemmet att hålla samman, som kan stärka den lokala
gemenskapen) och fruktan (för det växande hotet från områden som är belägna utanför).
Siktet är här inställt på att skapa en framtid, med stöd av nostalgiska minnen från en tid då
Sverige framstod som mer homogent, harmoniskt, sammanhållet och förutsägbart. Framtiden ska här förstås inte i temporala, utan snarare i spatiala termer, där tid och rum sammanfaller i en princip för hur samhälle och individ kan styras. Framtiden, gestaltad med
nostalgins hjälp, kan alltså sägas fungera som en produktiv kraft, som gör problematisering,
organisering och styrning av samtiden möjlig. Framtiden som teknologi gör det möjligt att
samordna skilda aktiviteter, föremål och deras flöden. I denna styrning skapas nya rum och
nya gränslinjer mellan offentligt och privat.
Avslutande diskussion
Ända sedan 1800-talet har följderna av urbaniseringen och rädslan för det nya sociala landskap som följde i dess spår föranlett olika slags interventioner – privata, statliga och frivilliga
218

(jfr Hultqvist & Petersson 1995). Vad vi har velat belysa i detta kapitel är hur ett antal
historiska praktiker har verkat över tid genom att låta sig iscensättas på nytt i ett samtida
socialpolitiskt sammanhang. Med vår genealogiska belysning har vi haft ambitionen att visa
hur det förflutnas återkomst inte är en fråga om att historien återupprepas, utan snarare om
hur historiska härkomstmönster skapar nya innebörder. Att synliggöra samtida praktiker är
dock inte detsamma som att försöka orsaksförklara dessa, som i detta fall filantropin, husförhören, frälsningsarmén och samtida initiativ till lokal förnyelse och inkludering i stadens
förortsområden. En genealogisk belysning handlar snarare om att försöka spåra samtida
praktiker tillbaks till dess härstamning, det vill säga att försöka finna en gemensam historisk
nämnare mellan olika tider och samhällen (Palmblad & Petersson 2003; Beronius 1991).
En sådan nämnare, som går tvärs över samtliga historiska praktiker som vi har ägnat
oss åt i detta kapitel, är olika slags iscensättningar av det lokala – där det lokala utgör både
problem och lösning. För filantropin handlade det om att uppsöka och rädda själarna i den
lokala familjen som enhet. För frälsningsarméns vidkommande handlade det om att upprätta mindre lokala samhällskolonier bestående av flitiga och disciplinerade arbetare. Ifråga
om husförhören så gällde det att slå vakt om sederna eller – om man så vill – att bevaka
och korrigera det mänskliga uppförandet. För samtliga dessa praktiker handlade det om att
på olika sätt rädda själar som på ett eller annat sätt anses ha förlorat fotfästet i moderniseringen.
Det som i någon mening förenar dessa olika slags interventioner är viljan till gemenskap och sammanhållning – ett slags farans och hoppets teknologi. Gérandos filantropi,
Booths frälsningsarmé, husförhöret, Tönnies sociologiska tänkande är, liksom dagens initiativ till lokal förnyelse och inkludering och politiska sökande efter ”svenska värden”, samtliga uttryck för en vilja att etablera tätare förbindelser mellan människor, i namn av gemenskap, skapandet av det goda hemmet. I denna vilja till inkludering utgör det lokala, lokalsamhället, styrningens nav.
Samtliga de historiska projekt vi belyst i detta kapitel förgrenar sig från en pastoral
rationalitet, det vill säga en rationalitet som möjliggör maktutövning i namn av en moralisk
ordning inriktad på att leda, styra och påverka det mänskliga uppförandet, beteendet och
attityderna, snarare än de strukturella villkoren (jfr Palmbald & Petersson 2003). Från att
huvudsakligen ha kretsat kring religiösa angelägenheter så har den pastorala rationaliteten
omvandlats till att allt mer kretsa kring en serie av världsliga ändamål, där staten allt mer
kommit att framstå som en form av pastoral makt. Den pastorala maktutövningen har behållit sin frälsningsorientering, men ändamålet är inte längre att leda själarna till himmelriket, utan snarare att ombesörja för människors välfärd i deras nuvarande jordeliv. Frälsningen bli här en fråga om samtidens hälsa, gemensamma värden, säkerhet och trygghet.
Denna maktutövning baseras på en bestämd kunskapsregim, en regim av vetande om individens inre och dess förhållande till hennes sociala villkor. Maktutövningen kräver nämligen
kunskap om individen, hur hon kan styras och inte minst hur hon kan styra sig själv. Även
om denna kunskap ständigt förändras, så råder en anmärkningsvärd kontinuitet i maktutövningens pastorala rationalitet (jfr Beronius 1991: 111).
Mot denna bakgrund vill vi spåra de styrformer som vi idag kan iaktta i form av olika
lokalt områdesbaserade interventioner riktade mot svenska förortsområden genealogiskt
tillbaks till den gudomliga ordning som var vägledande för den kristna filantropins och
husförhörens lokala Gemeinschaft och till frälsningens överbyggnad, utifrån vilka frälsningsarméns organiserade sina lokala gemenskaper. Detta innebär inte att dessa dåtida och
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nutida interventioner är identiska, utan snarare att nutidens interventioner bär vissa historiska släktsamband som skapar bestämda praktiker och effekter, framför andra.
Vad vi har kunnat spåra är alltså olika sätt på vilka sammanhållning och viljan till
inkludering skrivits in som genealogiska händelser under olika tidsförlopp. Kännetecknande för viljan till inkludering i de historiska praktiker vi behandlat i detta kapitel är att
inkludering förstås i namn av nationen som föreställd gemenskap (jfr Anderson 1993), det
vill säga en föreställning om en nationell folklig gemenskap som bygger på den etno-kulturella likhetens grund. I en globaliserad, transnationell värld har denna tankefigur visserligen
utmanats, men det betyder inte att den är överspelad (jfr Wieviorka 2014; Lithman 2010,
Holtug 2010; Schrover & Schinkel 2013). Tvärtom. Just i denna gränsöverskridande tid kan
vi se ett nostalgiskt återvändande till det förflutnas nationella ordning (jfr Duvyendak 2011;
se även kapitel 1 i denna bok). I vardagligt och politiskt språkbruk mobiliseras denna tankefigur inte minst i namn av integration. Wieviorka (2014) noterar till exempel att integration mer eller mindre har blivit ett nostalgiskt begrepp som iscensätts i en strävan efter att
återvända till en tid då samhället föreställs ha fungerat som ett enhetligt system, där institutioner, stat och nation bildade en naturlig enhet och där integrationsuppdraget bestod i att
socialisera människor enligt detta ramverk – för att få dem att bli ett med nationen (s. 7).
Inkludering i dåtid och nutid har det gemensamt att det, paradoxalt nog, bygger på
skapande och upprätthållande av olikhet – snarare än upphävande av olikhet. Olikhet är
själva utgångspunkten för inkludering. Detta gäller, som vi har visat på i detta kapitel, inom
ramen för såväl 1800-talets sociala arbete som dagens interventioner i så kallade utanförskapsområden. Det går nämligen inte att bli inkluderad om du inte först är exkluderad (jfr
Vesterberg 2016; Ekholm & Dahlstedt 2017). Omvänt går det inte att bli exkluderad om
du inte redan är inkluderad. Denna inkluderingens paradox gäller inkludering i namn av
såväl nationen som den globaliserade transnationella världen.
Med den pastorala maktutövningen skapas bestämda subjektiviteter, som görs möjliga
att inkludera i samhällsgemenskapen – samtidigt som gränser dras för denna gemenskap,
för vad som kan räknas in och för vilka som kan inrymmas. Detta samspel mellan subjekt
och samhälle förvaltas idag i namn av inkludering, mobilisering av lokalsamhällets goda
krafter, samverkan, förebildande, individuellt engagemang och ansvarstagande, i enlighet
med en pastoral rationalitet.
Denna vilja till inkludering svarar mot ett klassiskt problem, sammanhållningens problem, som har spelats ut i olika tider, i olika skepnader. Idag beskrivs problemet i termer av
utanförskap. Frågan är – idag, liksom igår – vad som syns, ryms och vad som skyms i denna
förståelse av samtiden. Var går gränsen för vad och vilka som ska få plats i gemenskapen
innanför? Vilka är det som passar in i hemmet och vilka hamnar utanför? Vilka värden ska
utgöra den grund som hemmet byggs på och vilka ska få möjlighet att definiera dessa värden? Men sammanhållningens problem handlar inte bara om samtiden. I förlängningen är
det framtiden som står på spel. Vilka framtider är det som görs möjliga enligt dagens förståelser av utanförskapets problem? Vilka är det som får plats i denna framtid – och på
vilket sätt?
I det nostalgiska bildflöde som idag träder fram som motbild till utanförskapets problem kan vissa svar uttydas. Enligt dessa kan de värden som anses främmande och destruktiva – och som inte minst lokaliseras till stadens periferier – inte finna någon plats i framtidens hem. Dessa samtidsdiagnoser och scenarier inför framtiden är dock inte de enda, vilket
inte minst åskådliggörs av att de boende i stadens periferier själva gör anspråk på att höra
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till, som en del av samtidens gemenskap och som utstakande ett framtida folkhem. Sammanhållningens problem är ett av vår tids allra största utmaningar – liksom den varit i andra
tider. Hur framtiden kan te sig, det kan vi inte veta. Framtiden finns inte, men det betyder
inte att framtiden är död. En sak är säker: framtiden skapas, här och nu. Frågan är hur
denna framtid ska se ut.
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11. Bortom förorten
Magnus Dahlstedt & Mekonnen Tesfahuney
We constructed everything
Let’s deconstruct it all
INVSN, Deconstruct Hits, 2017
Don’t you know that it’s true
That for me and for you
The world is a ghetto
War, The World is a Ghetto, 1972

Som beskrevs i föregående kapitel så kan den nutida politiska debatten om utanförskap i
den svenska förorten ses som ett uttryck för en problematik som har antagit olika skepnad,
i olika tider, nämligen sammanhållningens problem. Huvudfrågan är – fortfarande: Vilka
har rätt att tillhöra samhällsgemenskapen och vilka hamnar utanför? Vilka kan göra anspråk
på de fri- och rättigheter som gemenskapen tillgängliggör? Vilka har möjlighet att definiera
de värden som gemenskapen bygger på och de gränser som inramar den?
Med denna avslutande betraktelse vill vi placera den nutida politiska debatten om
utanförskapets problem i ett större geopolitiskt sammanhang. Vi gör så genom att följa ett
antal tankespår som placerar dagens svenska förort i ett bredare, globalt mönster av ojämlikhet. Med detta vill vi visa på att debatten om förortsproblemet inte enbart handlar om
vilka som tillhör och ska få tillhöra den svenska folkhemsgemenskapen. Debatten aktualiserar den betydligt mer djupgående frågan om människors (o)lika värde, en fråga som kan
tyckas banalt ställd och enkel att besvara, men som vi menar är allt annat än självklar.
Förorten i sig är inget isolerat svenskt fenomen, utan ett globalt. Förorter finns snart
sagt överallt. Den svenska förorten ingår i ett globalt mönster av ojämlikhet, där människor
på olika platser tillmäts olika värde och tvingas leva sina liv under ojämlika levnadsvillkor,
som om de levde i parallella universum. Förorten är i den meningen planetär. De nutida
utmaningar som belysts i denna bok är uttryck för något som spänner världen över. Grundorsaken är densamma, även om den uppdagas på olika sätt. Vägen till sammanhållningens
framtid går genom förorten, genom adresserande av frågan om människors (o)lika värde, i
Sverige, likväl som i världen. Hur kan en framtid gestaltas som tar sig an den globala förortens utmaningar?
***
Den 11 november 2015. 43 människor blev offer för ett brutalt terrordåd i Beirut. Enligt
Sveriges Radios rapport skedde ”tvillingexplosionerna i rusningstid med bara ett par minuters mellanrum”. Den plats där terrordåden ägt rum låg utanför ett bageri och en moské, i
närheten av ett sjukhus. I dådet skadades dessutom många människor och ett stort antal
byggnader förstördes.11
Den 13 november 2015. Sveriges Radio rapporterade om ett nytt brutalt terrordåd,
den här gången i Paris: ”Över 100 människor dödades och runt 300 skadas sammanlagt i
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terrorattackerna som sker på sex olika platser i Paris. Hela världen är i chock och försöker
förstå”.12 Attackerna i Paris blev omedelbart förstanyhet runtom i världen.
Läs den sista meningen i Sveriges Radios rapportering en gång till: ”Hela världen är i
chock och försöker förstå”. Vad är det som gör att ett terrorattentat som äger rum i Paris
sätter hela världen i chocktillstånd, medan dådet i Beirut blir till en notis? Varför beskrivs
dåden i Paris som bortom människans fattningsförmåga, medan dåden i Beirut – ”Mellanösterns Paris” – inte anses fasansfulla nog för att föranleda ett globalt trauma och beskrivas som något som utmanar vårt förstånd? Liksom en lång rad av terrordåd som skördat
offer utanför väst, både före och efter Paris 2015, så skildrades terrordåden i Beirut med en
torr, själlös journalistisk prosa, utan tillstymmelse till vare sig medkänsla för offren eller
lidelseretorik.
I efterskalven av Parisdåden så hölls det – runtom i världen – demonstrationer, minnesstunder och andra sorters manifestationer för Parisdådens offer. Paris och Frankrike
omfamnades av en våg av solidaritet från människor i olika delar av världen. För Beirutdådens offer lyste liknande manifestationer med sin frånvaro. Varför mobiliserades deltagande
och sorg i fallet Paris, medan de lika fasansfulla dåden i Beirut rapporterades som en händelse bland vilka som helst? Runtom i världen fördömdes Parisdåden av ledande politiker,
som uttryckte sin solidaritet per kondoleanser. Monument lystes upp i den franska trikolorens färger, i solidaritet med Frankrike, och för att visa vördnad för offren. Med anledning
av Parisdåden framhöll politiker – inte minst i Europa – behovet av att stå upp för och
försvara ”våra gemensamma värderingar”. Facebook erbjöd sina användare möjligheten att
täcka över sina profilbilder med den franska trikoloren. Motsvarande erbjudande förärades
inte offren för Beirutdåden.
Värt att notera i sammanhanget är att mer än 99 procent av offren för terrordåd är
människor vi finner i länder utanför Västeuropa. Mellan 2001 och 2014 skördade terrorismen sammanlagt 108 294 offer, globalt, varav 420 skördades i Västeuropa – och 3 047 i
USA.13 Bara under 2016 var 19 121 människor offer för terrordåd i Mellanöstern och Nordafrika, medan 269 människor var offer för terrordåd som genomförts i Västeuropa.14 Trots
att merparten av offren för den globala terrorismen utgörs av människor i länder utanför
Västvärlden, så tycks det ändå vara de dåd som drabbar just Västvärlden som anses mest
allvarliga. En liten bråkdel av terroroffrens umbäranden runtom i världen föräras sorg och
solidariska handlingar, exempelvis under parollen ”Je suis Paris”. Än så länge har vi inte
kunnat bevittna några globala sorgemanifestationer under paroller som ”Je suis Beirut”.
Terrorns offer förtjänar alla att sörjas. Problemet är den särskiljande värdelogik som
styr vad som sörjs – och vad som inte sörjs. Som gör att vissa dåd väcker fullständig avsky,
just för att de drabbade är en viss sorts människor, vars död är värda att sörjas, medan andra
– likafullt avskyvärda dåd – möts av tystnad, just för att de drabbar en annan sorts människor, vars död inte tycks värda att sörjas (Butler 2013).
Vad den skarpa kontrasten mellan de globala sympatiyttringar till stöd för Parisdådens
offer och den likgiltighet som mötte Beirutdådens offer bekräftar är nämligen detta: Vissa
liv är mer värdiga än andra. Därmed är inte heller alla offer lika värda att sörjas. Värdelogikens kärna
fångas träffande av grisarnas bud i George Orwells roman Djurfarmen: ”Alla djur är lika.
Men en del djur är mer lika än andra” (Orwell 1967: 122).
Den särskiljande värdelogik som tillmäter Paris- och Beirutdådens offer olika värden
illustrerar något som skulle kunna benämnas den selektiva sorgens och fördömandets grammatik. Denna grammatik är på en och samma gång ”selektiv och differentiell” (Butler 2013:
13). Den reglerar och normerar ”affektiva och etiska dispositioner” (ibid.). Den är lika
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mycket en maktens grammatik – som rör makten att dela in mänskligheten i de vars liv
anses sörjbart och de vars liv inte anses sörjbart, de som anses fullständigt mänskliga och
de som inte anses vara fullt ut mänskliga – som den är den västerländska kunskapens grammatik. Den selektiva sorgens och fördömandets grammatik bygger på idéer med långa
epistemologiska anor. Dessa idéer gör gällande att ”vissa liv inte kvalificerar sig som liv eller
inte är, från början, fattbara som liv…, då dessa liv varken är levda eller förlorade i den fulla
bemärkelsen” (ibid.).
Grammatiken följer därmed rasismens mönster, som formar sorgens och fördömandets konturer, innehåll och skiljelinjer. Den anger normen för vad som utgör det mänskliga
och värdesätter vissa liv högt och andra lågt, om ens det. Tortyrkamrarna i Abu Ghiraib
eller Guantanamo-lägret utgör typiska exempel på det senare – liv utan värde. Den västerländska epistemologins grundantagande om att alla människor – trots allt – inte kan inkluderas i den mänskliga familjen har motiverat terror som drabbat samhällen världen över,
ända sedan 1500-talet.
***
Vad har terrordåden i Paris och Beirut egentligen med den svenska förorten att göra? De
platser som i en svensk kontext beskrivs med samlingsbenämningen förort är del av ett nätverk av platser, med den gemensamma nämnaren att de bebos av människor som tillmäts
mindre värde än de människor som bor på andra platser.
Idén om att vissa liv tillmäts mindre värde än andra, eller rentav att vissa liv inte ens
räknas som liv, är nu ingen ny företeelse. Den har i själva verket gamla anor. Vad är kolonialism och imperialism om inte andra namn för just denna logik? Samma huvudsakliga terminologi som användes i de forna kolonierna kommer idag till uttryck i beskrivningar av
förorten som ett slags laglöst land. Det koloniala äventyret tog sig an uppgiften att tämja
laglöshetens mörka platser runtom i världen och imperiet tog sig an uppgiften att sprida
civilisation och upplysning. Som ett eko av forna tiders koloniala räddningsprojekt har nutidens förort på ett liknande sätt blivit föremål för allehanda interventioner som tar sikte på
att – för att knyta an till några av de teman som berörts i denna bok – aktivera och förebilda
förorten, mobilisera dess lokalsamhälle, fostra dess invånare enligt ”svenska värderingar”.
Förorter runtom i Sverige – och för den delen i andra delar av Europa eller Västvärlden – utgör närmast en slags arkipelag av kolonier, avspärrade områden, symtomatiskt karakteriserade som ”parallellsamhällen” – platser vid sidan av.
Omvänt – vad är Västvärlden, om inte ett getto? Förvisso ett privilegierat sådant, men
ändå ett getto, ett slags Gated community av stora mått, inhägnat och bebott av dem vars
liv anses vara själva signumet för det mänskliga. Västvärldens Gated community har åberopat samma idé för att legitimera allehanda militära insatser – ”humanitära interventioner”
– riktade mot länder i den globala förorten, bebodda av invånare vars liv fortfarande ”inte
är fattbara som liv” (ibid.). Bara under 2000-talet har västledare påtagit sig rollen att i egenskap av världsledare påminna invånare i bland annat Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia,
Syrien och Libyen om att det krävs bomber för att de ska kunna räddas – och att de bomber
som faller är för deras eget bästa (jfr Tunander 2012; Žižek 2008; Klein 2007). I detta ljus
framstår det globala kriget mot terrorn som ett närmast ändlöst krig mot dem vars liv inte
räknas som liv och därmed inte anses värda att värna.
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***
Den svenska förorten är ett symtom på ett globalt problem – den globala förortens, där
stora delar av världen lever i avgränsade områden, med helt andra villkor och helt andra liv
än de människor som lever i privilegiernas Gated community. Palestina är något av sinnebilden för den särskiljande logik som återskapar världen som förort. Där tvingas nämligen
en och en halv miljoner människor leva avspärrade i världens största koncentrationsläger,
Gazaremsan, med ständig brist på vatten, elektricitet, vård och förnödenheter.
Denna särskiljandes grammatik normerar och reglerar likaså människors rörlighet.
Den omfördelar rätten till och makten över rörlighet, vilka som har rätt att beträda vissa
rum och vilka som förblir portförbjudna. Den särskiljer vilkas rörlighet som anses problematisk, rentav farlig och hotande, och vilkas rörlighet som välkomnas och anses värdefull
för bestämda platser, ekonomier och samhällen.
Det är just detta särskiljande som utgör kärnan i det reseförbud som Donald Trump
utfärdade 2017, som särskilt riktade sig mot människor från muslimska länder, i synnerhet
Mellanöstern. Det råder inte längre något tvivel om att ett sådant särskiljande har blivit till
politisk mainstream. Det är inte en politisk linje som enbart kan tillskrivas extremistiska
rörelser och partier i politikens utkanter. Samma särskiljande grammatik motiverar och legitimerar fler murar att resas för att skydda hemmets trygga gemenskap från att översköljas
av alla dessa människor vars liv inte tycks vara fattbara som liv. Samtidigt som Västvärlden
genom skilda ”humanitära interventioner” för att sprida demokratins fri- och rättigheter
också bidrar till att miljontals av dessa människor flyr sina hem – varav somliga söker sig
till just Europa i hopp om att där kunna bygga sin framtid (Agamben 1998). Resultatet av
denna makabra ekvation kan vi se i form av den flytande kyrkogård som Medelhavet blivit,
som ger sig till känna varje gång döda kroppar flyter i land längs Europas kuster (Tesfahuney & Dahlstedt 2008).
Det allt större fokus på repressiva medel, fler poliser, ökad polisiär närvaro och strängare straff som präglat de senaste årens svenska debatt om utanförskapets problem och hur
den kan mötas är symtomatisk. Debatten kan ses som del av en utveckling som fått allt
större spridning runtom i världen – som inte minst har tagit sikte på städernas periferier
(Graham 2014). I takt med att bestämda platser i städer runtom i världen allt mer kommit
att kriminaliseras så har benägenheten att definiera allehanda sociala problem i termer av
säkerhetsrisker, i behov av polisiära åtgärder, blivit allt mer gängse – så även i Sverige. Gaza
är snart sagt överallt. Den belägring av stadsmiljön som påbörjats i förorten har sedermera
kommit att ta allt fastare grepp om hela staden, i form av allt fler drönare i stadens luftrum,
för att inte tala om en allt mer intensiv övervakningen på nära håll. Den koloniala bumerangeffekten (Azar 2006) hemsöker staden. Som sextetten Winhill/Losehill nynnar:
”Trouble will Snowball”. Utanförskapet finns inte utanför – utan innanför.
***
Om vi nånsin behövt ett mirakel
så kan det få komma nu
Thåström, Centralmassivet, 2017
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Vi befinner oss i en politisk samtid där drömmar förbytts till mardrömmar, där det inte
längre tycks vara möjligt att tänka sig en framtid bortom fortsatt marknadsorientering och
skärpt gränsbevakning. Den dominerande politiska strömningen talar om för oss att drömmar om en värld bortom den rådande (utopia) inte bara är världsfrämmande, utan att de
rentav är skadliga.
De scenarier som vägleder handling inför framtiden tar främst avstamp i nutidens
rädslor, hot och risker, snarare än en strävan efter att överskrida och utmana nutida normer
och villkor. Svaret på nutidens utmaningar söks huvudsakligen i två olika riktningar – dels
i ett återskapande av det som står till buds och dels i ett återvändande till en trygg och
välordnad fantasitillvaro, där den sociala ordningen och gemenskapen fortfarande var skyddad från omvärldens otrygga kaosmakter (retrotopia) (Bauman 2017).
I detta politiska klimat behöver vi återigen släppa in drömmarna i politiken. Uppdelningen i innanför och utanför är inte en del av lösningen, utan snarare en del av problemet.
Problemet behöver definieras om. För det är först därefter som alternativa färdriktningar
inför framtiden blir möjliga. Drömmar är politikens bränsle. Drömmar finns inte och kan
därmed inte uppfyllas. Däremot är kampen för att drömmarna ska uppfyllas inte bara möjlig
– den är nödvändig. I synnerhet i en tid, då drömmarna om en annan värld tycks politiskt
dödförklarade.
Vägen mot en framtid och ett samhälle bortom den globala förorten går via makten
över allmänningen, utstakad av drömmen om en ordning som sätter människan och människovärdet i centrum, snarare än ekonomins och den ekonomiska nyttomaximeringens.
För vi människor är väl ändå inte satta att leva i världen för att blidka marknaden och bidra
till konkurrens, utan för att leva ett människovärdigt liv?
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Up is in, down is out
Be quiet when you shout
Always two sides of the coin
Which side of the line is home?
Doors open, doors close
We all are, a trail of souls
Shadows getting longer
Darkness growing stronger
Castaway in the land of silence
Flotaing in a dream world of violence
Doors open, doors close
We all are, a trail of souls
Souls are white, Man is black
Sick city coming back
Follow the trail, the future brings
Be proud, we can all be Kings
Doors open, doors close
We all are, a trail of souls
Mathias Henrysson, Trail of Souls, 2017
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Fotnoter
Avhandlingsarbetet påbörjades inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet Partnerskap för multietnisk integration (1997-2001), som leddes av Aleksandra Ålund.
2 Forskningsprojektet Utbildning, arbete och medborgerlig agens (2006-2009) finansierades av Vetenskapskommittén och leddes även den här gången av Aleksandra Ålund.
3 Forskningsprojektet Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer (20142017) finansierades av Vetenskapskommittén och leddes av mig.
4 När det gäller de specifika begrepp och analytiska ingångar som tillämpas i enskilda kapitel
hänvisas läsaren till de presentationer som görs just i dessa kapitel.
5 Samtidigt är det värt att notera att Maktutredningen i sitt arbete uppmärksammade ”invandrarnas” deltagande och inflytande i Sverige som ett demokratiskt problem (se t.ex.
Dahlstedt 2015b), inte minst mot bakgrund av underlag för utredningen som tagits fram av
Carl-Ulrik Schierup och Aleksandra Ålund (senare sammanställda i boken Paradoxes of Multiculturalism, Ålund & Schierup 1991).
6 Bland de studier som har pekat på genomslaget av denna vilja till aktivering inom olika
områden kan följande nämnas: utbildning (Carlbaum 2012; Harling 2017), arbetsmarknad
(Larsson 2015; Vesterberg 2016) och socialt arbete (Ekholm 2016; Lauri 2016).
7 Värt att notera är dock att verksamheten i Skottlands fall leddes och organiserades av
polisen och inte, som i detta fall, av socialtjänsten.
8 Titeln på den franska originalutgåvan var Manuel du visiteur du pauvre.
9 Se till exempel de los Reyes m.fl. (2002). På senare tid har en rad forskare pekat på Sveriges
aktiva medverkan i det koloniala projektet (se t.ex. Ord & Bild 2008/2, specialnummer om
Norden och kolonialismen, samt Hübinette 2017). På ”hemmafronten” ska vi heller inte
glömma bort att den svenska staten praktiserat en slags kolonial maktutövning i förhållande
till en stor del av befolkningen i landets norra delar, lappar/samer och finnar (Catomeris
2004).
10 För en motsvarande genealogisk studie över pedagogen John Deweys tänkande, se Olsson och Petersson (2005).
11 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6301090.
12 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/803745?programid=2519.
13
https://www.statista.com/chart/4094/number-of-persons-killed-by-terrorist-attacksin-iraq-afghanistan-pakistan-et-al/.
14 http://www.independent.co.uk/news/world/global-terrorism-victims-western-europevictims-less-1-per-cent-islamist-domestic-a7910981.html.
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